
   
 

EZS AKADEMIJA 

ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE, SLOVENSKO DRUŠTVO ZA RAZSTVETLJAVO, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO V LJUBLJANI 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ZAČETNI TEČAJ DIALux – uporaba programske opreme DIALux za notranjo razsvetljavo 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18. in 19. 04. 2019, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→ Simulacija s programom DIALux 

4.13 

 

→ Spoznavanje, načrtovanje in 

računanje notranje razsvetljave  

 

→ Potrebni fotometrični podatki za 

izvedbo izračunov in simulacij 

Tečaj je namenjen vsem, ki želite 

osvojiti osnovno znanje uporabe 

programskega paketa DIALux ali pa 

program že uporabljate, a niste vešči 

uporabe. 

 

Izvajalci usposabljanja 

Prof. dr. Grega Bizjak je profesor in 

predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in 

fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko 

Univerze v Ljubljani. Kot pedagog 

raziskovalec in strokovnjak je na področju 

notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji 

in svetu prisoten že preko 20 let. 

 

Doc. dr. Matej B. Kobav je zaposlen v 

Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo 

na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v 

Ljubljani. 

Profesionalno se ukvarja predvsem z 

meritvami in načrtovanjem notranje in 

zunanje razsvetljave. 

Tečaj bo potekal v prostorih Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo Fakultete za 

elektrotehniko v Ljubljani, Tržaška 25, dne 18. in 19. aprila 2019 od 16.00 do 20.00. 



Tečaj bo obsegal naslednje vsebine: 

- Uvod 
- Nastavitve programa 
- Uporabniški vmesnik 
- Ustvarjanje novega projekta 
- Odpiranje projekta 
- Obdelava geometrijo prostora 
- Urejanje podatkov o prostoru 
- Spreminjanje lastnosti posameznih zidov 
- Vstavljanje elementov prostora 
- Spreminjanje prostora s prostorskimi elementi 
- Vnos pohištva 
- Okna in vrata 
- Vstavljanje in urejanje tekstur 
- Vnos in urejanje svetilk in sistemov svetilk 
- Vnos posameznih svetilk in linij svetilk 
- Vnos pravokotnega in okroglega polja svetilk 
- Izdelava renderjev višje kakovosti 
- Izdelava videa 
- Varnostna razsvetljava 
- Izpis 
- Primeri 

 

 
Strokovne predloge in vprašanja lahko zapišete na naš forum http://www.sdr.mojforum.si/ ali pošljete 

na akademija@ezs-zveza.si. 

Kotizacija za udeležbo na začetnem tečaju DIALux: 180,00 EUR + 22% DDV 

plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543 

Tečaj vključuje 8 ur praktičnega dela na računalniku in bo potekal,  dne 18. 04. 2019 in  19. 04. 2019, 

gradivo na USB ključku – z navodili, potrdilo o udeležbi. 

Simulacijo bomo izvajali s programom DIALux 4.13 na vaših lastnih računalnikih. Če svojega računalnika 

nimate, nam to sporočite ob prijavi. 

Da bi omogočili udeležencem tečaja aktivno sodelovanje na predavanju, je število udeležencev 

omejeno na 10. Priporočamo čim bolj zgodnjo prijavo, s katero si boste zagotovili udeležbo na tečaju. 

Prijave zbiramo do 3 dni pred začetkom tečaja. 

 

V primeru premajhne udeležbi si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja!

http://www.sdr.mojforum.si/
mailto:akademija@ezs-zveza.si


   
 

 

PRIJAVNICA – 2019-08/04 

ZAČETNI TEČAJ DIALux – NOTRANJA RAZSVETLJAVA 

 Ljubljana, 18. in 19. 04. 2019 

Podjetje: ID za DDV: 

Naslov: Kraj in pošta: 

E-pošta: Kontaktni GSM: 

 

Prijavljamo naslednje osebe: 

Ime in priimek udeleženca: E-pošta: Delovno okolje 

1.   

2.   

3.   

  

Datum:______________ 

Podpis in žig 

 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov akademija@ezs-zveza.si ali po pošti na 

naslov Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, ali po faksu: 01 511 30 04. 

Število mest je omejeno. Prijavnica velja kot naročilnica. 

 

LJUBLJANA, Stegne 7, tel.: 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04, e-pošta: akademija@ezs-zveza.si; 

www.ezs-zveza.si; Identifikacijska št. za DDV: SI89214218, Matična številka: 5212006, TR: 02010-0011333543 
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