
                               

 

PROGRAM BREZPLAČNIH, NEODVISNIH IN STROKOVNIH SVETOVANJ  

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, sejem Dom, 7. do 12. marec 2017 

Preddverje Marmorne dvorane, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK št. 1 

                  Podrobni urnik strokovnega programa z najavami: 

 

Preddverje Marmorne dvorane, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK št. 1 

 

datum  

/ 

ura 

INDIVIDUALNA SVETOVANJA 

7. mar. 17 8. mar. 17 9. mar. 17 10. mar. 17 11. mar. 17 12. mar. 17 

torek sreda četrtek petek sobota nedelja 

od  

10:00 

 

do 

12:00 

 

 
Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

od  

10:00 

 

do 

 

12:00 

 Statik svetuje: 

Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

GI ZRMK 

Statik svetuje: 

Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

GI ZRMK 

Statik svetuje: 

Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

GI ZRMK 

Statik svetuje: 

Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

GI ZRMK 

Statik svetuje: 

Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

GI ZRMK 

 

 

od  

 

11:00 

 

do 

 

13:00 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidano 

ali montažno hišo   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidano 

ali montažno hišo   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidano 

ali montažno hišo   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidano ali 

montažno hišo   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidano 

ali montažno hišo   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidano 

ali montažno hišo   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

 

ZAPS; 

GI ZRMK 

 

od  

11:00 

do 

13:00 

Geomehanske preiskave tal, 

načini temeljenje, georadar - 

lociranje hišnih inštalacij in 

podzemnih vodov 

 

GI ZRMK 

Raba energije v stavbah in 

gospodinjstvih: 

S čim se splača ogrevati 

Kako načrtovati ogrevanje, 

hlajenje in prezračevanje hiš 

 

GI ZRMK; 

Kronoterm 

Raba energije v stavbah in 

gospodinjstvih: 

S čim se splača ogrevati 

Kako načrtovati ogrevanje, 

hlajenje in prezračevanje hiš 

 

GI ZRMK 

Raba energije v stavbah in 

gospodinjstvih: 

S čim se splača ogrevati 

Kako načrtovati ogrevanje, 

hlajenje in prezračevanje hiš 

 

GI ZRMK  

Raba energije v stavbah in 

gospodinjstvih: 

S čim se splača ogrevati 

Kako načrtovati ogrevanje, 

hlajenje in prezračevanje hiš 

 

GI ZRMK; 

Remty 

Gradnja montažne ali 

klasično zidane hiše - pasivni 

ali skoraj nič-energijski 

standard 

 

GI ZRMK; 

Zelena gradnja 

 

 



                               

 

datum  

/ 

ura 

INDIVIDUALNA SVETOVANJA 

7. mar. 17 8. mar. 17 9. mar. 17 10. mar. 17 11. mar. 17 12. mar. 17 

torek sreda četrtek petek sobota nedelja 

od  

 

15:00 

 

do  

 

17:00 

Statik svetuje: 

Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

 

GI ZRMK 

Statik svetuje: 

Statična presoja 

 Utrditev nosilne 

konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

GI ZRMK 

Statik svetuje: 

Statična presoja 

 Utrditev nosilne 

konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

GI ZRMK 

Statik svetuje: 

Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

GI ZRMK 

Statik svetuje: 

Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  

Potresna varnost - ukrepi 

GI ZRMK 

 

 

od  

 

15:00 

 

do  

 

17:00 

Ureditev zunanjih površin – 

načrtovanje, priprava, 

utrditev in izvedba povoznih 

in pohodnih površin 

GI ZRMK 

Raba energije v stavbah in 

gospodinjstvih: 

S čim se splača ogrevati 

Kako načrtovati ogrevanje, 

hlajenje in prezračevanje hiš 

GI ZRMK; 

Kronoterm 

Raba energije v stavbah in 

gospodinjstvih: 

S čim se splača ogrevati 

Kako načrtovati ogrevanje, 

hlajenje in prezračevanje hiš 

GI ZRMK 

Raba energije v stavbah in 

gospodinjstvih: 

S čim se splača ogrevati 

Kako načrtovati ogrevanje, 

hlajenje in prezračevanje hiš 

GI ZRMK 

Raba energije v stavbah in 

gospodinjstvih: 

S čim se splača ogrevati 

Kako načrtovati ogrevanje, 

hlajenje in prezračevanje hiš 

GI ZRMK; 

Kronoterm 

Gradnja montažne ali 

klasično zidane - kako graditi 

pasivno ali skoraj  

nič-energijsko hišo 

 

GI ZRMK; 

Zelena gradnja 

od  

16:00 

do  

18:00 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

Krajinski arhitekt svetuje  

pri urejanju zunanje okolice 

 

ZAPS 

 

od  

 

16:00 

 

do  

 

18:00 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidane ali 

montažne hiše   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidane 

ali montažne hiše   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidane 

ali montažne hiše   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidane ali 

montažne hiše   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidane 

ali montažne hiše   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

ZAPS; 

GI ZRMK 

Arhitekt svetuje 

kako načrtovati, graditi in 

prenavljati klasično zidane 

ali montažne hiše   

ter 

pri pridobitvi dovoljenj za 

gradnjo 

ZAPS; 

GI ZRMK 

od  

 

17:00 

 

do  

 

19:00 

Gradnja montažne ali 

klasično zidane - kako graditi 

pasivno ali skoraj  

nič-energijsko hišo 

 

GI ZRMK; 

Zelena gradnja  

Gradbeno svetovanje: 

Izbira in izvedba hidro in 

toplotne zaščite, 

Izvedba detajlov 

Načrtovanje gradnje in 

prenove 

GI ZRMK 

Gradnja montažne ali 

klasično zidane - kako graditi 

pasivno ali skoraj  

nič-energijsko hišo 

 

GI ZRMK; 

Zelena gradnja  

Gradbeno svetovanje: 

Izbira in izvedba hidro in 

toplotne zaščite, 

Izvedba detajlov 

Načrtovanje gradnje in 

prenove 

GI ZRMK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


