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Projektiranje in izvedba kopalnic v največji leseni stavbi v Sloveniji 

mag. Eva Prelovšek Niemelä, u.d.i.a., Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE  

 

Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in 

zdravega bivanjskega okolja InnoRenew CoE je zasebni neprofitni inšititut s 

sedežem v Izoli, ki je bil ustanovljen v letu 2017. Njegovi ustanovitelji so poleg 

Univerze na Primorskem še ZAG, ZVKDS in nemški raziskovalni inštitut Fraunhofer. 

V njem deluje 6 raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo s področji trajnostne gradnje z 

obnovljivimi materiali, kompoziti iz obnovljivih materialov, modifikacijo lesa in njegovega vpliva na 

človekovo zdravje v grajenem okolju ter sovpadajočimi informacijskimi tehnologijami in 

podatkovnimi znanostmi. V stavbi deluje 10 raziskovalnih laboratorijev. Platforma ponuja 

deležnikom in podjetjem iz različnih področij udejanjanje skupnih idej za ustvarjanje boljših grajenih 

okolij za ljudi in za okolje z uporabo obnovljivih materialov. V InnoRenew CoE zaposlujejo 

raziskovalce z vsega sveta. Mednarodna ekipa šteje 70 zaposlenih, med njimi je 46 % žensk in 54 % 

moških, 44 % zaposlenih pa je tujcev, ki prihajajo iz 17 držav.  

Velikost:  

8.194 m² (bruto) 
1.361 m² strešne terase  
3 etaže v lesu, konstrukcija: križno lepljen 
masivni les. 

 
 

 

 

 

Projektiranje kopalnic v največji leseni stavbi  

V trenutno največji leseni stavbi v Sloveniji so v preteklih dveh letih gradili tudi mokre prostore. 

Montažna gradnja je potekala zelo hitro. Če so za izvedbo izkopa garaže in betonskega dela  

potrebovali 8 mesecev, so za leseno gradnjo na okoli 3.000 m² površin potrebovali le 5 tednov. 

Projekt so načrtovali zaposleni raziskovalci, ob njegovi gradnji pa izvedli številne meritve in preskuse. 

Stavbo so dokončali v novembru 2021, trenutno se ukvarjajo z notranjo opremo in selitvijo.  
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V stavbi so uporabili veliko naravnega kamna – istrskega apnenca in modificiranega lesa za fasado. 

Fasado so morali med gradnjo ščititi pred dežjem, in ker je zaradi dimenzij objekta niso mogli pokriti 

s šotorom, so uporabili različne zaščitne folije ter samolepilne izolacijske folije. Kljub temu je prišlo 

do puščanja vode, ki lesu izjemno škoduje, zato so morali vlago stalno nadzorovati, da ne bi prišlo do 

kakšnih kasnejših neljubih primerov propadanja konstrukcijskega lesa. Plesen so na leseni plošči 

zaznali že v roku dveh tednov, zlasti v utorih, kjer so bili spoji posameznih konstrukcijskih elementov, 

kamor se je zatekla voda in se ni mogla izsušiti. Tako so morali odmikati povezovalne deske in meriti 

vlago. Ko je ta padla pod 20 %, so lahko z delom nadaljevali in zapirali konstrukcijo.  

Meritve so tri mesece izvajali na 400 točkah in se odločili, da vse kopalnice zaradi zaščite pokrijejo z 

bitumensko izolacijo na način črne kadi s hidroizolacijo, zavihano navzgor, da bi preprečili 

kakršnokoli puščanje vode v leseno konstrukcijo. Pri instalacijskih delih je med gradnjo prišlo še do 

neželenih prebojev, ki jih je bilo potrebno sanirati. Izvedli so tudi sekundarne odtočnike iz črne kadi 

skozi konstrukcijsko ploščo spuščenega stropa z bitumensko manšeto, ki so jo zalepili v bitumensko 

hidroizolacijo, da bi nadzirali iztekanje, morebitno kapljanje, puščanje ali zamakanje vode. Druga 

varovalka so bili senzorji, ki so jih vgradili tudi v kopalnice. Razvili so jih njihovi raziskovalci za 

merjenje zračne vlage in temperature. Lahko so bili pritrjeni direktno na hidroizolacijo, postavili pa 

so jih tudi na lesene instalacijske stene oz. jaške s kotlički za stranišča, saj je tam velika koncentracija 

vseh vodovodnih in kanalizacijskih cevi. Ti senzorji zaznavajo povišano vlago v primeru, da bi prišlo 

do razlitja, poleg tega pa so jih uporabljali tudi na fasadi in drugod. Iz podatkov meritev je razvidno, 

kako moker je les, saj pri 14 % vlage v lesu nastane nevarnost za začetek razkroja in nastanek plesni. 

V črno kad so zajeli tudi vse vodovodne cevi pri umivalnikih, tako da se voda ob morebitnem 

puščanju lahko ujame v bitumensko oblogo, da ne bi prišlo do izlitja vode iz prostora in prenosa v 

preostali del objekta. Senzorje so nameščali tudi v kuhinje, kjer so vodovodne cevi. Tam so jih vrtali 

direktno v konstrukcijo in z njimi merijo direktno vlažnost lesa na način, da merijo električni upor v 

odvisnosti od vlage v lesu.  

 

Za monitoring je v stavbi zdaj nameščenih veliko različnih senzorjev: 32 

senzorjev vlage in temperature v fasadnem ovoju, 4 senzorji vlage v lesu na CLT 

ploščah, 22 senzorjev vlage v lesu v mokrih prostorih, kot so stranišča, kuhinje, 

kopalnice in tehnične sobe, ter drugih senzorjev (24 za vremenske vplive na 4 

straneh stavbe in na lesenih lamelah, 4 na leseni fasadi, tu sta še 2 sistema za 

monitoring ravnih streh, 12 senzorjev kakovosti notranjega okolja IAQ_04, 2 IR 

kameri ter 9 senzorjev pospeškov in vibracij.) 
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Oblikovanje kopalnic in sanitarij 

V objektu sta tudi mizarska delavnica in kemični laboratorij, zato 

raziskovalci potrebujejo tudi kopalnice s tuši. Omarice so iz furniranega 

lesa, zlasti hrasta, površine pod umivalniki so iz vodoodpornega kerrocka, 

po stenah je keramika. V določenih kopalnicah so uporabili tudi lesene, 

posebne in ročno oblikovane umivalnike unikatne oblike znamke 

Logotowood. Ti so premazani s petimi plastmi transparentne epoksi smole 

in transparentnega, visokoodpornega  laka z UV začito ter so izdelani v 

Sloveniji. Zanje so uporabili dve vrsti lesa, trden hrast za moške in mehka 

lipa za ženske sanitarije.  

Les je osrednja tema zdravega bivanjskega okolja, s čimer se v inštitutu 

ukvarjajo raziskovalci različnih strok, od arhitektov, gradbenikov, lesarjev, biologov, kemikov, 

računalničarjev do fizikov in psihologov. Les, ki ob dotiku zagotavlja ugodje, je bistven za oblikovanje 

prostorov za regeneracijo. To je ena od paradigem, ki ji sledijo in se imenuje Restorativno okoljsko 

in ergonomsko oblikovanje (REED). S takim oblikovanjem želijo doseči fizično in psihično 

regeneracijo človeka tudi v prostoru, ne le v naravi. Z lesom se naravi najbolj približamo, zato želijo 

ugotoviti, koliko lesa v notranjosti je optimalno za naše izboljšano 

počutje. V ta namen delajo poskuse, ki jih bodo v njihovem novem 

objektu izvajali še več. V dosedanjih raziskavah  so ugotovili, da v 

prostorih z leseno oblogo ljudje doživljajo manj stresa in se prej 

regenerirajo, kar je zelo pomemben podatek zlasti za bolnišnice in 

izobraževalne ustanove. Predmet raziskav je tudi zmanjšanje hrupa 

in akustika, veliko naravne svetlobe, kvaliteta zraka in temperatura 

ter odprt prostor za fizično aktivnost in socialno interakcijo – 

namesto dvigala npr. uporaba stopnic za čim več gibanja v 

delovnem času.  

Les zmanjšuje stres in izboljšuje počutje, kar vpliva blagodejno na 

naš imunski sistem, odpornost proti tumorjem, vnetjem in 

nevrološkim boleznim, surov les pa deluje tudi antibakterijsko in 

izboljšuje kvaliteto zraka. Hkrati zagotavlja toplotno udobje zaradi 

svoje nizke toplotne prevodnosti, prav tako akustično (omogoča 

dobro akustično absorpcijo) in vizualno udobje, ki pa je velikega 

ekološkega pomena (narava v grajenem okolju).  
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Ob dokončanju objekta se jim je zgodilo prvo zamakanje zaradi majhne luknjice v vodovodnih 

inštalacijah, po pomoti povzročene pri montaži lesene stenske obloge. Sprva niso zaznali zamakanja, 

pač pa le šum pod stensko oblogo, kjer je prišlo do puščanja vode. Črna kad se je izkazala za odlično 

rešitev, saj je že naslednji dan prišlo do izteka vode preko spuščenega stropa v spodnje sanitarije. 

Bistvene škode ni bilo, zamenjali so le dve plošči na spuščenem stropu, po katerih je voda izpod 

estriha odtekla navzdol, senzorji pa so znova zaznali suho okolje.  

Vsem snovalcem, ki bodo načrtovali tako okolje, raziskovalci na inštitutu priporočajo, da se držijo 

takšnih ukrepov, saj je lesena konstrukcija za mokre prostore potencialno problematična.  

Več informacij: E: coe@innorenew.eu, www.innorenew.eu 
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