
Kamen je pomemben gradbeni element, ki pa je kljub svojemu slovesu 
trajnega in na različne dejavnike odpornega materiala, podvržen različnim 
oblikam patologije, ki vplivajo tako na trajnost kot funkcionalnost objekta. 
Vzroki za flobolenja« so raznoliki, od nepoznavanja in neupoštevanja 
lastnosti kamna, neupoštevanja obremenitev v življenjski dobi, nepravilnega 
načrtovanja in izbora kamna za določen namen uporabe, napak pri vgradnji 
do slabega vzdrževanja. Na delavnici bodo predstavljeni indikativni primeri 

propadanja kamnitih proizvodov in njihovi vzroki, kot tudi dobre prakse 
in smernice za vgradnjo. Predstavljena bo veljavna zakonodaja glede 
preskušanja naravnega kamna in njegovega dajanja na trg.

Delavnica je namenjena proizvajalcem naravnega kamna, izvajalcem 
gradbenih del, investitorjem in nadzornikom, arhitektom, projektantom, 
inšpektorjem.

flKamniti gradbeni proizvodi ‡ izbira, preskušanje, vgradnja in odpravljanje napak«

13. maja 2016, 10:00 ‡ 13:00

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, dvorana AB

Program:
10:00 ‡ 10:10 Uvodni pozdrav, predstavitev udeležencev

10:10 ‡ 11:00 Kamniti tlaki ‡ predstavitev najpogostejših napak in dobrih praks
mag. Silvo Pivk,  
Marmor Hotavlje

11:00 ‡ 11:30 Preskušanje naravnega kamna ‡ predstavitev metod in zakonodajnih zahtev za dajanje na trg
Janko Čretnik,  
Zavod za gradbeništvo Slovenije

11:30 ‡ 11:45 Odmor za kavo

11:45 ‡ 12:30 Kamnite fasade ‡ napake pri izbiri in  vgradnji
dr. Alenka Mauko Pranjić in doc. 
dr. Ana Mladenovič, 
Zavod za gradbeništvo Slovenije

12:30 ‡ 13:00 Vprašanja in odgovori

13:00 Zaključek delavnice

Za udeležbo na seminarju nam do 11. 5. 2016 pošljite prijavo na kamen2016@zag.si. Kotizacija zajema izvedbo seminarja, 

gradivo, potrdilo o udeležbi in napitke med odmorom. Znesek kotizacije je potrebno plačati do 12. 5. 2016 oziroma po 

dogovoru na poslovni račun ZAG Ljubljana št. 01100 ‡ 6030345794 pri URS JP z oznako: SM 420 SEMINAR KAMEN

Kotizacija:
❱ 25 EUR + 22 % DDV (30,50 EUR z DDV) cena brez popusta,
❱ 20 EUR + 22 % (24,40 EUR z DDV) v primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja in za podjetja, za katera smo v zadnjem      
  letu izvedli preiskave.

Vabilo na delavnico


