DELAVNICA
NOVI PRODUKTI IN TEHNOLOGIJE ZA GRADNJO IN PRENOVO
- Ključne storitve 54. mednarodni sejem DOM, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana
petek, 13. marec 2015, od 10.00 do 13.00 v dvorani 1 - Urška
Investitorji v javnem sektorju se vse prevečkrat srečujejo z nekakovostno pripravljeno dokumentacijo in prav tako
opravljenimi deli pri gradnji in prenovi javnih stavb ter prometne in komunalne infrastrukture. Pogosto se na cestiščih
pojavijo posamezne splazitve in posedanja, ki so lahko tudi večjih razsežnosti že med samo gradnjo, kmalu po preteku
garancijske dobe ali celo med njo. Enako velja za voziščne konstrukcije, cestne objekte in kanalizacijske vode. S
podobnimi težavami se srečujejo pri prenovi in gradnji javnih stavb, ki ne ustrezajo načelom veljavne regulative,
predvsem stabilnosti ter potresni in požarni varnosti ter energijski učinkovitosti.
Na delavnici bodo predavatelji predstavili nasvete, ki temeljijo na bogatih izkušnjah in odgovarjali na pereča vprašanja:
 Zakaj so pomembne temeljite geološke sondažne preiskave, kje tičijo vzroki za izbiro slabih rešitev temeljenja
in stabilnosti, zakaj je vključitev investitorja že v fazi priprave dokumentacije pomemben korak pri pripravi
javnega razpisa, kakšen vpliv naj ima pri izbiri izvajalca cena, in zakaj je pomemben pravočasno uveden
neodvisni nadzor in kontrola kakovosti za gospodarnost investicije, trajnost grajenih objektov in zadovoljstvo
uporabnikov.
 Kako pripraviti dober projekt in kako se izogniti »cenovno ugodnim«, vendar zato dostikrat dolgoročno
predragim odločitvam; kako v okviru izvedbe del (zemeljskih, asfalterskih, betonerskih) preprečiti vzroke za
nastanek predčasnih poškodb in primeri težav, ki se oz. se lahko pojavljajo po končanih delih in kaj sploh lahko
še storimo, ko gre kaj narobe.
 Kako pristopiti k prenovi stavb s poudarkom na starejših stavbah z obvezo ohranjanja stavbne dediščine, ki
zavzemajo pomemben delež v javnem sektorju; predstavljene bodo pasti in ovrednoteni riziki, v katere lahko
padejo investitorji, ko se lotijo prenove, in nasveti, s katerimi lahko v največji možni meri omejimo različna
neugodna presenečenja.
 Kako pristopiti k celoviti energijski prenovi stavb, ki zavzema posebno mesto v aktualni finančni perspektivi
EU; kako celovito in dolgoročno z vloženimi javnimi in zasebnimi sredstvi v energijsko prenovo dosegati
optimalne učinke; kako poleg zmanjšanja rabe energije in prehoda na okolju prijaznejše vire energije odpreti
pot sodobnim tehnologijam URE in OVE, naprednemu (trajnostnemu, dinamičnemu) načrtovanju ukrepov in
njihovi kakovostni izvedbi, kar terja jasno razvojno strategijo na ravni občine in povezovanje z drugimi akterji
zunaj občinskih meja.
 Kako vse te ukrepe in procese izvesti v okviru zavez in obvez javnega sektorja pri naročanju in jih ustrezno
finančno načrtovati.
Kotizacije za udeležbo ni, prijave sprejemamo do vključno 11. marca 2015 na spletni prijavnici tukaj ali preko spodnje
prijavnice. Več informacij: Neva Jejčič, neva@gi-zrmk.si, 01 280 83 07.
Vljudno vabljeni.
Gradbeni inštitut ZRMK

Gospodarsko razstavišče

Doc. dr. Henrik Gjerkeš,
vodja dejavnosti trajnostna raba energije v občinah

Stane Kavčič,
Vodja sejma DOM
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URA

PREDAVANJE

PREDAVATELJ

10 – 10.10

Pozdravni nagovor

Doc. dr. Henrik Gjerkeš

10.10 – 10.25

Preventivni geološko –
geotehnične preiskave in ukrepi
pri gradnji stanovanjskih in
infrastrukturnih objektov

Dušanka Brožič

10.25 – 11.00

Nadzor in kontrola kakovosti med
gradnjo in prenovo prometne in
komunalne infrastrukture

11.00 – 11.20

Simon Žiberna
Klavdija Tajnikar
Dr. Primož Pavšič

Učinkovite rešitve pri prenovah
starejših stavb

11.20 – 11.30

Dr. Samo Gostič

ODMOR

11.30 – 11.50

Celovita energijska prenova in
skoraj nič-energijske stavbe

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl

11.50 – 12.10

Tehnologije za trajnostno oskrbo
z energijo

Doc. dr. Henrik Gjerkeš

12.10 – 12.25

Javna naročila v zelenem duhu,
financiranje v rdečih številkah?

Mag. Miha Tomšič

12.25 – 13.00

Razprava in zaključek

Doc. dr. Henrik Gjerkeš

Informacije in prijave: Neva Jejčič, GI ZRMK, tel.: 01/ 280 8 307, fax: 01/280 8 451, e-pošta: neva @gi-zrmk.si ali preko spletne
prijavnice tukaj.
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Prijavitelj
Naslov
Telefon
E - naslov

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

Kotizacije za udeležbo ni.

Datum:

Podpis:

Informacije in prijave: Neva Jejčič, GI ZRMK, tel.: 01/ 280 8 307, fax: 01/280 8 451, e-pošta: neva @gi-zrmk.si ali
preko spletne prijavnice tukaj.

