Zakaj in kako utrjevati obstoječe stavbe
VABILO NA STROKOVNO DELAVNICO
četrtek, 14. marec 2013, od 11.35 do 13.00 ure, v dvorani 3 – Urška
na 52. mednarodnem sejmu Dom na Gospodarskem razstavišču, Dunajska 18, Ljubljana

Obstaja velika verjenost, da bomo morali posamezne dele ali celotno nosilno konstrukcijo obstoječe stavbe vsaj
enkrat v njeni življenjski dobi utrditi. Vzroki za to so različni: od povečanja stalne ali koristne obtežbe prostorov,
odstranitve obstoječih nosilnih sten zaradi pridobitve dodatnega prostora, premalo nosilne temeljne konstrukcije, do
nezadostne potresne odpornosti obstoječe stavbe glede na sedaj veljavne predpise.
Nestrokovno načrtovani in izvedeni posegi lahko na konstrukciji povzročijo nepopravljivo škodo, hkrati pa lahko
postane vprašljiva mehanska odpornost in stabilnost takšne stavbe, kar je prva od bistvenih zahtev, ki morajo biti
izpolnjene po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1).
Sodelavci GI ZRMK, ki se s tovrstno problematiko ukvarjamo že več kot šest desetletij, bomo za različne vrste
stavb (stanovanjske, poslovne, industrijske, sakralne) skozi praktične primere predstavili pravilen pristop k tej
problematiki. V sklopu predavanj bomo podrobneje obravnavali splošen pregled načinov ojačevanja, probleme pri
temeljenju in zagotavljanju potresne odpornosti konstrukcij.
Prijave sprejemamo do srede 6. marca 2013.
Vljudno vabljeni.

Gospodarsko razstavišče:
Stane Kavčič, vodja sejma DOM

Gradbeni inštitut ZRMK
Dr. Mojmir Uranjek, vodja projekta

Informacije in prijave:

Neva Jejčič, Gradbeni inštitut ZRMK, T: 01/ 280 8 307, F: 01/280 8 191, E: neva.jejcic@gi-zrmk.si
Dr. Mojmir Uranjek, Gradbeni inštitut ZRMK, M: 041 311 279, F: 01 / 280 81 91, E: mojmir.uranjek@gi-zrmk.si

STROKOVNA DELAVNICA
Zakaj in kako utrjevati obstoječe stavbe?

PRIJAVNICA
52. mednarodni sejem Dom
Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana
14. marec 2013, od 11.35 do 13.00 ure, dvorana 3 - Urška
občina
naslov
telefon
el. naslov

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

Kotizacije za udeležbo na delavnici ni. Prijave sprejemamo do srede 6. marca 2013.

Datum:

Ime in podpis odgovorne osebe:
Informacije in prijave:

Neva Jejčič, Gradbeni inštitut ZRMK, T: 041/ 280 8 307, F: 01/280 8 451, E: neva.jejcic@gi-zrmk.si
Dr. Mojmir Uranjek, Gradbeni inštitut ZRMK, M: 041 311 279, F: 01 / 280 81 91, E: mojmir.uranjek@gi-zrmk.si

