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V mesecu oktobru 2019 obeležujemo mesec prostora zato bomo v prostorih GZS 

organizirali in izvedli s pomočjo domačih in tujih vabljenih strokovnjakov Strokovni 

gradbeni kažipot: 

 

23.10.2019, sreda, GZS, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

KAKOVOST IZVEDENIH DEL PRI GRADNJI STAVB 

 

Podnaslov:  Pogodbeni dogovor, zahteve naročnikov, znanje izvajalcev, nadzor, stanje, 
preprečevanje slabih praks, merila in dopustna odstopanja, spori in vpliv na vrednosti 
stavb, kakovost in varnost bivanja, stroški upravljanja … 
  
OKVIRNA AGENDA celodnevnega dogodka (9.00-16.00): 

9.00-9.10 Pozdravni nagovor 

Pregled obsega izvedenih gradbenih del, 

poslovanje gradbene panoge in napovedi 

mag. Jože Renar 

9.10-9.30 Posegi v nosilno konstrukcijo stavb pri obnovah 

– izkušnje in priporočila & priročnik MOP 

mag. Marjana Lutman, Odsek 

za stavbe in potresno 

inženirstvo, ZAG 

9.30-9.45 Metrika trajnostne gradnje izr. prof. dr. Marjana Šijanec 

Zavrl, GI ZRMK 

9.45-10.30 (Ne)ustrezna kakovost izvedenih del pri gradnji 

stavb in vpliv na (manj) vrednost stavb, vzroki, 

mnenja in sodne odločitve 

dr. Dejan Žlajpah, AMIRAS 

d.o.o., sodni cenilec in sodni 

izvedenec 

10.30-11.45 Preprečevanje in spremljanje kakovosti 

izvedenih del pri gradnji stavb v tujini, 

ugotovitve in praksa 

tuj vabljen strokovnjak iz 

Avstrije: 

Dipl.-Ing. Gerhard Hirm 

11.45- 

12.00 

Zagotavljanje kakovosti pri gradnji skoraj nič-

energijskih hiš 

Neva Jejčič, arhitektka, GI 

ZRMK 

12.00-13.00 Odmor – Kosilo 

Čas za ogled razstave in mreženje z govorci 

13.00 -

13.30 

Uporaba digitalnih orodij za izboljšanje in 

nadzor nad kakovostjo del – predstavitev 

aplikacije XPERT Open 

Ivan Rus, AXIS, Projektne IT 

rešitve in storitve, d.o.o 

13.30-14.00 Znanje in digitalne tehnologije v gradbeništvu, 

Marko Kramar arhitekt s.p. 

Marko Kramar arhitekt s.p. 

14.00-15.00 Izročitev in prevzem gradnje ter pravilno 

uveljavljanje zahtevkov v zvezi s stvarnimi 

napakami 

Mojca Furlan, odvetnica 

15.00-15.15 Reševanje gradbenih sporov z arbitražo s 

primeri iz prakse 

mag. Marko Djinović, Stalna 

arbitraža pri GZS 

15.15-15.30 VPRAŠANJA 

  V primeru več vprašanj se preselimo v sosednjo 

GZS dvorano C in se diskusija nadaljuje  

  



 

str. 2 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 
 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 3 kreditne točke iz 

izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih 

inženirjev.  Slednjim zato na IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bo 

oddala vlogo GZS ZGIGM, kot organizator, točke bodo tako pripisane avtomatično. 

Z udeležbo bodo prejeli potrdilo o udeležbi s strani GZS ZGIGM iz katerega so razvidne 

kreditne točke. IZS jim zato ne bo poslala dodatnega obvestila. 
 
Vabljeni:   
·          predstavnik SIST, predstavnik MOP - Sektor za graditev, predstavnik MZI, 
·         člani IZS, 
·         člani ZAPS, 
·         vodje del (vpisni pri OZS, IZS, GZS ZGIGM) 
·         predstavniki izobraževalnih organizacij s področja gradbeništva, 
·         podjetja izvajalci gradbenih del, 
·         projektanti, 
·         nadzorniki, 
·         zasebni in javni naročniki gradbenih investicij 
·         proizvajalci gradbenih materialov. 

 
SPREMLJAJOČI PROGRAM 
 
Celodnevni panožni kažipot bo spremljala panožna razstava v prostorih GZS, na 
tematiko Kakovosti izvedenih gradbenih del na stavbah. Del spremljevalnega programa 
bo tudi B2B mreženje med razstavljavci in obiskovalci dogodka, kjer bo možno 
brezplačno svetovanje za izvajalce gradbenih del in širšo javnost (zasebne in javne 
investitorje), v luči širjenja novosti in pravilne vgradnje gradbenih materialov. 
 
Projekt/dogodek je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor. 
Dogodek je brezplačen. Prehodne prijave obvezne.  Link 
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/dogo
dki?ID=3161  
 
VABLJENI! 


