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STROKOVNA DELAVNICA 

POMEN KONTROLE KAKOVOSTI MED IZVAJANJEM DEL 

55. mednarodni sejem DOM 

Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana 

četrtek, 10. marca 2016, od 10.00 do 14.00 v dvorani 3 - Urška 

 

Pri gradnji, rekonstrukcijah ali prenovi stavb ter prometne in komunalne infrastrukture izvajalci gradbenih del 
prepogosto krat trčijo ob slabo ali pomanjkljivo pripravljeno projektno-tehnično dokumentacijo, javni razpis in pogoje 
dela.  

Ob še tako zavzetem delu, dolgoletnih izkušnjah in visoki strokovnosti, se srečujejo z zahtevnimi izzivi, ki izhajajo iz 
geomehanskih presenečenj, projektno-tehničnih pomanjkljivosti, neustreznih lastnosti materialov in sistemov ter tudi 
napak ob izvedbi.  

Geomehanski ukrepi so pri gradnji večkrat prezrti. Kakšni posegi so možni brez bistvenih negativnih posledic v času 
gradnje in v času uporabe pa nam narekujejo naravne danosti. Predstavljeno bo, zakaj je pomemben geomehanski 
nadzor v vseh fazah gradnje, kakšna naj bo spremljava ter katere ukrepe je smiselno izvesti. 

V nadaljevanju bodo predstavljeni vloga in namen kontrole kakovosti pri izvedbi gradbenih del (geomehanskih, 
zemeljskih, betonerskih, asfalterskih, gradbenih in obrtniških, pomenu zrakotesnosti stavbnega ovoja in vpliv 
slednjega na mikroklimatske parametre ter gradnji in prenovi stavb po skoraj nič-energijskih merilih) ter primeren 
obseg njenega izvajanja. Poseben poudarek bo posvečen preprečevanju vzrokov za morebitni nastanek predčasnih 
poškodb, vlogi kontrole kakovosti v fazi projekta in izbire ustreznih lastnosti materialov in sistemov ter postopkov s 
čimer je pogosto možno, ob zagotavljanju enake kakovosti, delno tudi znižati stroške same izvedbe del.  

Velikokrat so izvajalci gradbenih del ob svojem delu izpostavljeni tudi neupravičenim zahtevkom v pogosto 
neprimerno dolgi garancijski dobi. Z vzpostavitvijo kontrole kakovosti in sprotnega preverjanja kakovosti vhodnih 
materialov in izvedenih del se lahko izvajalci izognejo mnogoterim pastem, ki se pojavijo pri izvedbi. Zaradi perečega 
utečenega stanja bo govora tudi o garancijski dobi, dokazovanju ustreznosti izvedbe in reševanju problematike 
morebitnih neskladnih del.   

Delavnica je brezplačna, brezplačen je tudi dostop v dvorano 3 – Urška z Dunajske ceste.  
 
Več o strokovnem programu GI ZRMK si preberete na www.gi-zrmk.si/novice/. 
 
Prijava je možna do vključno 9. marca 2016 preko spletne prijavnice OZS TUKAJ, e-pošte, priložene prijavnice.  

  
Vljudno vabljeni. 
 
Gradbeni inštitut ZRMK      Obrtno podjetniška zbornica Slovenije 
 
Dr. Samo Gostič         Zoran Simčič 

Vodja laboratorija in tehnološkega centra    Predsednik sekcije gradbincev 
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OKVIRNI PROGRAM 
 

DELAVNICA 

POMEN KONTROLE KAKOVOSTI MED IZVAJANJEM DEL 

                                                                                     
55. mednarodni sejem DOM 

Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana 

četrtek, 10. marca 2016, od 10.00 do 14.00 v dvorani 3 - Urška 

  

  

URA PREDAVANJE PREDAVATELJ 

10.00 – 10.30 Registracija udeležencev 

10.30 – 10.35 Pozdravni nagovor  OZS 

10.35 – 10.55 Geomehanska spremljava  Dušanka Brožič, GI ZRMK 

10.55 – 11.15 Kontrola pri izvedbi zemeljskih del  Simon Žiberna, GI ZRMK 

11.15 – 11.35 Pasti pri izvedbi asfalterskih del Dr. Primož Pavšič, GI ZRMK  

11.35 – 11.55 
Zahteve pri izdelavi projekta za izvajanje 

betonskih konstrukcij  
Klavdija Tajnikar, GI ZRMK 

11.55 – 12.15 Odmor 

12.15 – 12.35 Gradbena in obrtniška dela Dr. Samo Gostič, GI ZRMK 

12.35 – 12.55 Zrakotesnost stavbnega ovoja Mihael Mirtič, GI ZRMK 

12.55 – 13.20 Mikroklimatski parametri – vlaga, plesen, 
alge, temperatura 

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK 

13.20 – 13.40 
Gradnja in prenova po skoraj                  

nič-energijskih merilih  
Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK 

13.40 – 14.00 Razprava in zaključek  

   
 
Delavnica je brezplačna, brezplačen je tudi dostop v dvorano 3 – Urška z Dunajske ceste.  
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PRIJAVNICA 
 

DELAVNICA 

POMEN KONTROLE KAKOVOSTI MED IZVAJANJEM DEL 

                                                                                           
55. mednarodni sejem DOM 

Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana 

četrtek, 10. marca 2016, od 10.00 do 14.00 v dvorani 3 - Urška 

 

Prijavitelj 

Naslov 

Telefon  

E - naslov 

 

Na delavnico prijavljamo naslednje udeležence (ime in priimek, funkcija): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delavnica je brezplačna, brezplačen je tudi dostop v dvorano 3 – Urška z Dunajske ceste.  
 
 
 
Datum:                                                                                                                             Podpis: 
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