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Minilo je že več kot 60 let, odkar je bil ustanovljen Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij 
(ZRMK). V vseh teh letih je, skladno z razvojem družbe in s potrebami gospodarstva ter kljub 
velikim spremembam na organizacijskih, kadrovskih in drugih področjih, ohranjal temeljne nalo-
ge, ki so bile začrtane že leta 1949: raziskovalno delo, tehnološki razvoj in aplikacije v gradbeno 
prakso. 

ZRMK danes povezuje več družb in je pravni naslednik leta 1949 ustanovljenega Zavoda za 
raziskavo materialov in konstrukcij Ljubljana. Jedro sistema je Gradbeni inštitut ZRMK, danes 
sodoben in razvojno naravnan inštitut, ki deluje na področju materialov, konstrukcij, bivalnega 
okolja, gradbene fizike, energije v zgradbah, geotehnike, inženirske geologije ter prometnic in 
infrastrukture.

Z dejavnostjo, ki pomeni nadaljevanje tradicije ZRMK na področju razvoja in raziskav, pridobivanja 
in posredovanja znanja ter novih spoznanj na področju graditve, zagotavljamo vodilno vlogo 
razvojno-tehnološkega inštituta za področje graditeljstva. S sodelovanjem v domačih in tujih 
projektih se povezujemo s številnimi partnerji in inštitucijami v Sloveniji in Evropi. 

Zavedamo se, da so ljudje in njihovo znanje tisto, kar omogoča strokovni in poslovni razvoj 
inštituta. Gradbeni inštitut ZRMK ima zato zaposlenih več kot 60 visoko izobraženih in 
specializiranih strokovnjakov različnih strok in usmeritev, ki poleg razvoja in raziskav v 
graditeljstvu opravljajo tudi strokovne naloge, kot so analize in strokovne študije, ekspertno 
tehnično in tehnološko svetovanje, ter inženirske storitve, kot so projektiranje in revidiranje 
načrtov, gradbeni nadzor in naloge na področju kakovosti v gradbeništvu. Na inštitutu je 
zaposlenih sedem doktorjev znanosti, deset magistrov, več deset univerzitetno izobraženih 
inženirjev in drugih strokovnjakov, ki delujejo v šestih centrih z različnimi dejavnostmi in v Poslovni 
enoti v Mariboru.
  
Veliko vlagamo v znanje zaposlenih, in tako se jih na podiplomski stopnji trenutno izobražuje 12, 
od tega osem na doktorskem in štirje na magistrskem študiju. Z dejavno udeležbo na 
najrazličnejših strokovnih prireditvah sledimo novostim in razvojnim usmeritvam v stroki in hkrati 
skrbimo za prenos znanja v gradbeno prakso.

Uspešno sodelujemo pri številnih domačih in mednarodnih projektih v okviru različnih programov: 
Inteligentna energija – Evropa, 7. okvirni program, COST, EUREKA, Central Europe itd.

Poslovnim partnerjem ponujamo reševanje kompleksnih nestandardnih vprašanj v obliki celovitih 
rešitev. V zadnjem desetletju smo sodelovali pri skoraj vseh visoko zahtevnih in odmevnih 
gradbenih projektih v Sloveniji, pri gradnji infrastrukturnih objektov, kot so železnice, avtoceste, 
hidrotehnični objekti, pri novih stanovanjskih in industrijskih pozidavah ter tudi pri posameznih 
poslovnih, stanovanjskih ali inženirskih objektih. Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejšo 
programsko in raziskovalno opremo.

Vključeni smo v gradnjo slovenskega avtocestnega križa na področju geoloških in geotehničnih 
raziskav, kontrole kakovosti zemeljskih del, voziščnih konstrukcij, asfalterskih del, cementnih 
betonov in hidroizolacij ter drugih nalog pri gradnji, vzdrževanju in obnovi prometne in javne 
infrastrukture. 

Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo visoko usposobljeni za izvajanje kriznega inženiringa pri 
odpravljanju posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, plazovi in neurja. Specializirani 
smo za prenove starejših stavb, predvsem zahtevnejših objektov, kot je prenova in statična 
utrditev objektov stavbne dediščine, ter za projektiranje in izvedbo protipotresne zaščite starejših 
stavb. To smo dokazali tudi z uspešno izvedeno popotresno obnovo v Posočju po potresu leta 
1998, za katero smo dobili najvišje ocene tako strokovne kot tudi širše javnosti. 

Poseben strokovni izziv nam pomeni uvajanje učinkovite rabe energije v stavbah ter z njo 
povezano varovanje okolja, kjer opravljamo zahtevne raziskovalne, razvojne in strokovne naloge 
na področju okoljskega vrednotenja in trajnostne gradnje stavb, gradbene fizike, toplotnega 
odziva stavb, nizkoenergijskih in pasivnih hiš.

Skladno s paradigmo trajnostnega razvoja smo usmerjeni v strokovno svetovanje lokalnim 
skupnostim pri celovitem načrtovanju energetske tranzicije v nizkoenergijske skupnosti, bodisi v 
obliki strateških dokumentov, kot sta Lokalni energetski pregled (LEK) ali Akcijski načrt za 
trajnostno energijo (SEAP), bodisi pri implementaciji posameznih projektov v obliki energetskih 
pregledov in drugih investicijskih dokumentov.  

Pomembno področje našega dela je kakovost v gradbeništvu, tj. zagotavljanje in potrjevanje 
kakovosti, preiskave in preskušanje, svetovalni inženiring, širjenje dobre gradbene prakse ter tudi 
pridobivanje in posredovanje novega znanja. Kot poseben projekt že 16 let poteka ocenjevanje 
kakovosti izdelkov in storitev v gradbeništvu in podeljevanje Znaka kakovosti v graditeljstvu.

Prizadevamo si za dolgoročno sodelovanje s svojimi naročniki, strokovnost in kakovost izdelkov in 
storitev, spoštovanje časovnih rokov in spodbujanje notranje kulture v družbi. Prav zato razvijamo 
sodoben način vodenja in zagotavljanja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001. 
Delujemo neodvisno in nepristransko.

Za nami je več kot 60 let dela, veliko pridobljenega znanja in mnogo uspešnih projektov, pred nami 
pa številni novi izzivi in nove priložnosti. 

Igor�Janežič,�univ.�dipl.�inž.�grad.
predsednik�uprave

info@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/ZRMKinstitut/
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Dejavnosti

RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

POPOTRESNA�OBNOVA�POSOČJA
izvajanje popotresne obnove Posočja: inženiring, projektiranje, nadzor

STATIČNE�IN�SEIZMIČNE�ANALIZE�TER�PREDLOGI�KONSTRUKCIJSKIH�OJAČITEV

statična in seizmična analiza večjega števila javnih, poslovnih in trgovskih stavb: Narodna galerija Ljublja-
na, stavba Vlade RS, stavba Zavarovalnice Triglav, Globus Kranj, Maximarket Ljubljana, Srednja trgovska 
šola Ljubljana, Gimnazija Nova Gorica
statična in seizmična analiza oziroma projekt rekonstrukcije stavb kulturne dediščine: cerkev sv. Petra v 
Ilirski Bistrici, cerkev minoritskega samostana v Mariboru, samostan Žiče, obok ljubljanske stolnice, 
Coroninijev dvorec v Šempetru pri Novi Gorici, grad Brežice, grad Snežnik, grad Goričane, grad Turjak, 
minoritski samostan v Mariboru, vila Vipolže, grad Rajhenburg, cerkev sv. Antona v Kobaridu
projekti rekonstrukcij tujih protokolarnih predstavništev: stavba veleposlaništva Zvezne republike  
Nemčije v Ljubljani, rezidenca britanske ambasade v Ljubljani
šolske stavbe: Borovnica, Šentvid, Ig, Oplotnica, Tomaj, več šol v Ljubljani in Mariboru
industrijski objekti: Merkur Kranj, Krka Novo mesto, Energetika Ljubljana 
čistilna naprava v Sežani in Tovarni dušika Ruše

izvedba monolitnega tankoslojnega neskrčljivega betonskega tlaka v monolitni enopotezni izvedbi 
2

10 000 m  – Notol Krka
tehnologija izvedbe in nadzor nad betoniranjem monolitne 38 cm debele neskrčljive talne betonske plošče  

27000 m  v samo dveh fazah – SUPERNOVA OBI, Koper
razvojnotehnološki projekt izdelave fasadnih plošč iz polimerno modificiranega betona – Hotavlje
tehnološke rešitve pri gradnji centralne čistilne naprave Celje – Tremerje
supernadzor nad sanacijskimi deli obnove fasade na stolpnici Bavarski dvor
tehnološke rešitve in svetovanje pri gradnji bazenskega kompleksa Aqualand

IZVEDENSKA�MNENJA

izvedensko mnenje za izvedbo protipožarnega ometa v predoru Šentvid v Ljubljani (2008)
izvedensko mnenje za izvedbo Puhovega mostu na Ptuju (2007)  
izvedensko mnenje o stanju objektov GP Trojane s predlogom sanacije in oceno stroškov (2007)

PROJEKTI�ZA�SANACIJO�PLOŠČADI�IN�FASAD
ploščad in fasada objekta Maximarket Ljubljana, ploščad objekta Slovenska cesta 54–58

KONTROLNI�PREGLEDI�OBJEKTOV
redni in glavni pregledi objektov na regionalnih cestah v Sloveniji v upravljanju DRSC
redni pregledi objektov na avtocestah in drugih objektov v Sloveniji v upravljanju DARS
monitoring objektov in površja v območju nizkega nadkritja nad predorom Markovec

�
TEHNIČNE�IN�TEHNOLOŠKE�REŠITVE

INSTITUT

Gradbeni�inštitut�ZRMK

FP7 NewBEE, »Novel Business model generator for Energy Efficiency in construction and retrofitting« 
(2012-2015)
FP7 Perpetuate, »Performance-based approach to the earthquake protection of cultural heritage in 
European and Mediterranean countries« (2010–2013) 
FP7 Trans-IND, »New Industrialised Construction Process for transport infrastructures based on polymer 
composite components« (2009–2013)
L5-4319-1969-12, Potresna varnost pasivnih hiš
CRP MIR M4-0207 – Izdelava in demonstracija modela za načrtovanje ohranjanja umetnostnozgodo-
vinske dediščine v vojnih spopadih, naročnik Ministrstvo za obrambo (2007–2009)
Zasnova sistema spremljanja kakovosti vzdrževalnih del na državnih cestah, naročnik RSC, 2007
FP6 e-NVISION – A new vision for the participation of European SMEs in the future e-Business scenario 
(2006–2008)

RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

STATIČNE�IN�SEIZMIČNE�ANALIZE�S�PREDLOGI�KONSTRUKCIJSKIH�OJAČITEV�

PROJEKTIRANJE�IN�TEHNIČNO�SVETOVANJE

IZVEDENSKA�IN�STROKOVNA�MNENJA

 raziskave in razvoj na področju konstrukcij in njihovih sanacij
 raziskave in razvoj na področju materialov, proizvodov in tehnologij

izdelava študij, analiz in strokovnih mnenj o materialno-tehničnem in konstrukcijskem stanju objektov 
 izvajanje najzahtevnejših statičnih in seizmičnih analiz ter ugotavljanje in ocenjevanje dejanske nosilnosti ter potresne odpornosti 
že zgrajenih objektov s smernicami za utrditev
 predlogi, idejne rešitve ter elaborati za statične in protipotresne ojačitve ter gradbenotehnične ukrepe, ki se nanašajo na trajnost 
in zanesljivost konstrukcij
 inženiring, projektiranje, nadzor, supernadzor

 projektiranje rekonstrukcij in sanacij vseh vrst objektov z uporabo najsodobnejših metod in proizvodov in s tem povezano tehnično 
svetovanje za reševanje zahtevnejših konstrukcijskih detajlov
 projektiranje in svetovanje na področju protipotresnih in utrditvenih ukrepov
 izvajanje revizij načrtov gradbenih konstrukcij
 pregledi in projektiranje sanacij obodnih konstrukcij (strehe, fasade itd.)

V Centru za materiale in konstrukcije se ukvarjamo s preiskavami, analizami, razvojem in načrtovanjem 
vseh vrst gradbenih konstrukcij stavb in inženirskih objektov, s preiskovanjem lastnosti gradbenih 
materialov in proizvodov, razvojem novih materialov in proizvodov ter tehnik gradnje. Dejavnost centra 
obsega tudi konstruiranje zahtevnih gradbenih detajlov glede hidroizolacij in toplotne zaščite objektov. 

Specializirani smo predvsem za zahtevnejše objekte in naloge ter za sanacijo in rekonstrukcijo starejših 
objektov. Veliko izkušenj imamo z obnovo stavbne dediščine ter s projektiranjem in izvedbo protipotresne 
zaščite starejših stavb. V sklopu teh dejavnosti opravljamo raziskovalne in razvojne projekte na področju 
gradbenih materialov in konstrukcij, preiskave stanja konstrukcij in materialov, diagnostiko objektov z 
ugotavljanjem stanja nosilnih konstrukcij in materialov. Poleg vsega tega pa v sodelovanju z drugimi centri 
inštituta pripravljamo celovite programe za prenovo objektov.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo visoko usposobljeni za izvajanje kriznega inženiringa pri odpravljanju 
posledic naravnih nesreč, kot so potresi, plazovi, poplave in neurja.

Center�za�materiale�in�konstrukcije Projekti�

mnenja o materialno-tehničnem in konstrukcijskem stanju objektov ter vzrokih za nastanek poškodb
 ugotavljanje in ocenjevanje dejanske nosilnosti ter potresne odpornosti že zgrajenih objektov s smernicami za utrditev
 mnenja o kakovosti gradnje in vgrajenih proizvodov

  preskušanje in zagotavljanje kakovosti gradbenih proizvodov in postopkov
 nadzor in supernadzor nad izvedbo sanacijskih del
 kontrolni pregledi objektov
 monitoring – spremljanje objektov na gradbiščih

TEHNOLOŠKE�REŠITVE�IN�SVETOVANJE

izdelava tehnoloških rešitev gradnje
 svetovanje na področju gradbenih proizvodov in postopkov njihove vgradnje

KONTROLA�KAKOVOSTI�IN�MONITORING

konstrukcije@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/CMK/
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čistilna naprava v Sežani in Tovarni dušika Ruše

izvedba monolitnega tankoslojnega neskrčljivega betonskega tlaka v monolitni enopotezni izvedbi 
2

10 000 m  – Notol Krka
tehnologija izvedbe in nadzor nad betoniranjem monolitne 38 cm debele neskrčljive talne betonske plošče  

27000 m  v samo dveh fazah – SUPERNOVA OBI, Koper
razvojnotehnološki projekt izdelave fasadnih plošč iz polimerno modificiranega betona – Hotavlje
tehnološke rešitve pri gradnji centralne čistilne naprave Celje – Tremerje
supernadzor nad sanacijskimi deli obnove fasade na stolpnici Bavarski dvor
tehnološke rešitve in svetovanje pri gradnji bazenskega kompleksa Aqualand

IZVEDENSKA�MNENJA

izvedensko mnenje za izvedbo protipožarnega ometa v predoru Šentvid v Ljubljani (2008)
izvedensko mnenje za izvedbo Puhovega mostu na Ptuju (2007)  
izvedensko mnenje o stanju objektov GP Trojane s predlogom sanacije in oceno stroškov (2007)

PROJEKTI�ZA�SANACIJO�PLOŠČADI�IN�FASAD
ploščad in fasada objekta Maximarket Ljubljana, ploščad objekta Slovenska cesta 54–58

KONTROLNI�PREGLEDI�OBJEKTOV
redni in glavni pregledi objektov na regionalnih cestah v Sloveniji v upravljanju DRSC
redni pregledi objektov na avtocestah in drugih objektov v Sloveniji v upravljanju DARS
monitoring objektov in površja v območju nizkega nadkritja nad predorom Markovec

�
TEHNIČNE�IN�TEHNOLOŠKE�REŠITVE

INSTITUT

Gradbeni�inštitut�ZRMK

FP7 NewBEE, »Novel Business model generator for Energy Efficiency in construction and retrofitting« 
(2012-2015)
FP7 Perpetuate, »Performance-based approach to the earthquake protection of cultural heritage in 
European and Mediterranean countries« (2010–2013) 
FP7 Trans-IND, »New Industrialised Construction Process for transport infrastructures based on polymer 
composite components« (2009–2013)
L5-4319-1969-12, Potresna varnost pasivnih hiš
CRP MIR M4-0207 – Izdelava in demonstracija modela za načrtovanje ohranjanja umetnostnozgodo-
vinske dediščine v vojnih spopadih, naročnik Ministrstvo za obrambo (2007–2009)
Zasnova sistema spremljanja kakovosti vzdrževalnih del na državnih cestah, naročnik RSC, 2007
FP6 e-NVISION – A new vision for the participation of European SMEs in the future e-Business scenario 
(2006–2008)

RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

STATIČNE�IN�SEIZMIČNE�ANALIZE�S�PREDLOGI�KONSTRUKCIJSKIH�OJAČITEV�

PROJEKTIRANJE�IN�TEHNIČNO�SVETOVANJE

IZVEDENSKA�IN�STROKOVNA�MNENJA

 raziskave in razvoj na področju konstrukcij in njihovih sanacij
 raziskave in razvoj na področju materialov, proizvodov in tehnologij

izdelava študij, analiz in strokovnih mnenj o materialno-tehničnem in konstrukcijskem stanju objektov 
 izvajanje najzahtevnejših statičnih in seizmičnih analiz ter ugotavljanje in ocenjevanje dejanske nosilnosti ter potresne odpornosti 
že zgrajenih objektov s smernicami za utrditev
 predlogi, idejne rešitve ter elaborati za statične in protipotresne ojačitve ter gradbenotehnične ukrepe, ki se nanašajo na trajnost 
in zanesljivost konstrukcij
 inženiring, projektiranje, nadzor, supernadzor

 projektiranje rekonstrukcij in sanacij vseh vrst objektov z uporabo najsodobnejših metod in proizvodov in s tem povezano tehnično 
svetovanje za reševanje zahtevnejših konstrukcijskih detajlov
 projektiranje in svetovanje na področju protipotresnih in utrditvenih ukrepov
 izvajanje revizij načrtov gradbenih konstrukcij
 pregledi in projektiranje sanacij obodnih konstrukcij (strehe, fasade itd.)

V Centru za materiale in konstrukcije se ukvarjamo s preiskavami, analizami, razvojem in načrtovanjem 
vseh vrst gradbenih konstrukcij stavb in inženirskih objektov, s preiskovanjem lastnosti gradbenih 
materialov in proizvodov, razvojem novih materialov in proizvodov ter tehnik gradnje. Dejavnost centra 
obsega tudi konstruiranje zahtevnih gradbenih detajlov glede hidroizolacij in toplotne zaščite objektov. 

Specializirani smo predvsem za zahtevnejše objekte in naloge ter za sanacijo in rekonstrukcijo starejših 
objektov. Veliko izkušenj imamo z obnovo stavbne dediščine ter s projektiranjem in izvedbo protipotresne 
zaščite starejših stavb. V sklopu teh dejavnosti opravljamo raziskovalne in razvojne projekte na področju 
gradbenih materialov in konstrukcij, preiskave stanja konstrukcij in materialov, diagnostiko objektov z 
ugotavljanjem stanja nosilnih konstrukcij in materialov. Poleg vsega tega pa v sodelovanju z drugimi centri 
inštituta pripravljamo celovite programe za prenovo objektov.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo visoko usposobljeni za izvajanje kriznega inženiringa pri odpravljanju 
posledic naravnih nesreč, kot so potresi, plazovi, poplave in neurja.

Center�za�materiale�in�konstrukcije Projekti�

mnenja o materialno-tehničnem in konstrukcijskem stanju objektov ter vzrokih za nastanek poškodb
 ugotavljanje in ocenjevanje dejanske nosilnosti ter potresne odpornosti že zgrajenih objektov s smernicami za utrditev
 mnenja o kakovosti gradnje in vgrajenih proizvodov

  preskušanje in zagotavljanje kakovosti gradbenih proizvodov in postopkov
 nadzor in supernadzor nad izvedbo sanacijskih del
 kontrolni pregledi objektov
 monitoring – spremljanje objektov na gradbiščih

TEHNOLOŠKE�REŠITVE�IN�SVETOVANJE

izdelava tehnoloških rešitev gradnje
 svetovanje na področju gradbenih proizvodov in postopkov njihove vgradnje

KONTROLA�KAKOVOSTI�IN�MONITORING

konstrukcije@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/CMK/



INSTITUT

Gradbeni�inštitut�ZRMK

Ukvarjamo se z raziskavami in razvojem na področju učinkovite rabe energije (URE) ter z njo povezanim varovanjem 
okolja, gradbene fizike, toplotnega odziva stavb, obnovljivih virov energije (OVE), mikroklime v stanovanjskih in 
javnih stavbah ter stavbah kulturne dediščine, bivalnega ugodja, okoljskega vrednotenja ter trajnostne graditve in 
prenove stavb. Uvajamo nove in inovativne tehnologije in pristope za URE in OVE ter za vrednotenje stavb. 
Z ministrstvi, vladnimi organi in drugimi javnimi institucijami sodelujemo pri oblikovanju strokovnih podlag za 
nacionalne tehnične predpise, akcijske načrte in uredbe ter pri pripravi smernic s področja graditve objektov in 
učinkovite rabe energije.
S projektanti, investitorji in lastniki stavb sodelujemo pri načrtovanju pasivnih in skoraj ničenergijskih stavb, pri 
pripravi projektne dokumentacije s področja gradbene fizike in učinkovite rabe energije ter pri odkrivanju napak in 
vzrokov gradbenofizikalnih poškodb.
Uspešno sodelujemo pri številnih mednarodnih projektih v okviru različnih programov: Inteligentna energija 
Evropa, 7. okvirni program, COST, Central Europe.

OPEN HOUSE - Indikatorji trajnostne gradnje
CLIMATE FOR CULTURE - Vplivi klimatskih sprememb na stavbno dediščino

J2-4262 (C) – Konceptualni model in odprta baza znanja o energiji v stavbah 
CRP L2-0873 – Optimizirani pristop k načrtovanju trajnostnih ukrepov za ohranjanje objektov 
zgodovinske in druge stavbne dediščine

Program�COST�

Nacionalne�raziskave

EP: osnovne šole, občinske in druge javne stavbe (Ormož, Domžale, Gornja Radgona in Pivka), 
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, objekti zdravilišča Dobrna, stavbe Instituta Jožef Stefan v 
Ljubljani in Podgorici, izbrane stavbe Inštituta za rehabilitacijo in stare Pediatrične klinike v Ljubljani
Študija izvedljivosti za celovito energijsko prenovo v pasivni tehnologiji in projektiranje za dve stavbi vrtca 
Manka Golarja v Gornji Radgoni
LEK za občine: Trebnje, Kamnik, Gorenja vas - Poljane, Šentjernej, Vrhnika, Mestna občina Ljubljana
SEAP za občini Vrhnika in Kamnik

pilotna energetska izkaznica stavbe – več kot 100 izkaznic za različne tipe zasebnih in javnih stavb
usposabljanje neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic stavb po pooblastilu 
pristojnega ministrstva (www.energetskaizkaznica.si)

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (2002; PTZURES)
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za stanovanjske stavbe za začasne namene (2003)
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah 
z več odjemalci (2003)
Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (2004)
Pravilnik o vzdrževanju stanovanjskih stavb in stanovanj (2004)
Pravilnik o osvetlitvi prostorov v stavbah (2004)
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (2007; PURES, PURES 2)
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (2007; PEI)
Smernice za obnovo in zamenjavo oken v stavbah kulturne dediščine (2008; naročnik ZVKDS OE LJ)

Inteligentna�Energija�Evropa�(IEE)

podpora prenosa direktive o energijski učinkovitosti stavb EPBD: Concerted Action EPBD I, II in III, 
ENFORCE, TABULA, DATAMINE, Sentro, BUDI, E-Tool, BUILD UP Skills, E-seaP
zeleno naročanje: Energy Labels, GreenLabelsPurchase, Buy Smart, Buy Smart+
energijska prenova stavb – svetovanje in načrtovanje: REFURB, EffCoBuild, SErENADE, ClearSupport, 
AFTER
nizkoenergijska gradnja, novi pristopi načrtovanja: KeepCool II, Coolregion, LCC DATA, MATRID, 
NZB 2021-Doors Open Days
učinkovita raba energije v neprofitnih večstanovanjskih stavbah: EI-Education, SHARE
učinkovita raba energije v gospodinjstvih: Energy Neighbourhoods2, YAECI
sodobne tehnologije javne razsvetljave:  ESOLi  in osebnih vozil: CleanDrive
trajnostna oskrba občine z energijo: Come2CoM, Green Twinning

Dejavnosti

7.�okvirni�program�(FP7)�

energija@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/BOGFE/��������������www.gi-zrmk.eu

prenos direktive EPBD v slovenski pravni red (sodelovanje z Vlado RS pri pripravi tehničnih predpisov, smernic in standardov)
razvoj meril za zeleno naročanje za javne in zasebne naročnike
razvoj kazalnikov nizkoogljične in trajnostne gradnje 
vrednotenje tehnične kakovosti in trajnostnostnih značilnosti stavb
prenos novih tehnologij, materialov in pristopov za učinkovito rabo energije v stavbah v gradbeno prakso
spremljanje in uravnavanje mikroklime za preventivno konservacijo kulturne dediščine
energijska učinkovitost v stavbah kulturne dediščine
obnovljivi viri energije (OVE)

RAZISKOVALNI�IN�RAZVOJNI�PROJEKTI�EVROPSKIH�IN�NACIONALNIH�PROGRAMOV

COST C25 – Sustainability of Constructions, COST C23 – L – Cube, Cost TU1104 - Smart Energy Regions

ENERGETSKI�PREGLEDI�(EP),�LOKALNI�ENERGETSKI�KONCEPTI�(LEK),�
AKCIJSKI�NAČRTI�ZA�TRAJNOSTNO�ENERGIJO�(SEAP)�

ENERGETSKE�IZKAZNICE�STAVB�

STROKOVNE�PODLAGE�ZA�PRIPRAVO�TEHNIČNIH�PREDPISOV�IN�SMERNIC

Center�za�bivalno�okolje,
gradbeno�fiziko�in�energijo

RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

STORITVE�ZA�LOKALNE�SKUPNOSTI
lokalni energetski koncepti (LEK)
akcijski načrti za trajnostno energijo (SEAP)
energetski pregledi javnih stavb 
upravljanje z energijo
zeleno javno naročanje

NEPORUŠNI�PREGLEDI�KONSTRUKCIJ�IN�MERITVE

ANALIZE�IN�SIMULACIJE�S�PROGRAMSKO�OPREMO

ELABORATI,�IZVEDENSKA�IN�STROKOVNA�MNENJA

elaborati gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah
raba energije v stavbah, toplotna zaščita in zaščita pred vlago, skladnost projektne in tehnične dokumentacije z zakonodajo
ustreznost zasnove in izvedbe zunanjih in notranjih konstrukcij stavb ter vgradnje gradbenih proizvodov
gradbenofizikalne poškodbe: vlaga, kondenzacija in plesen
toplotni mostovi in zrakotesnost
biogene poškodbe na stavbnem ovoju (plesen, alge)
osenčenje nepremičnin

Projekti�

simulacija temperaturnega poteka v konstrukcijah: toplotni mostovi in detajli (PHYSIBEL)
difuzija vodne pare
časovna simulacija toplotnega odziva stavb v realnih razmerah ter vrednotenje rabe energije in bivalnega ugodja (IDA, WUFI PLUS)
analiza vseživljenjskih stroškov stavb (LCC)
okoljsko vrednotenje stavb na podlagi analize vseživljenjskega kroga (LCA) in okoljskih produktnih deklaracij (EPD) gradbenih materialov
pasivna hiša (PHPP)

termografske analize stavb in gradbenih detajlov ter strojnih in električnih instalacij
meritve zrakotesnosti (»blower door test«, anemometer)
meritve in spremljanje mikroklimatskih razmer (temperatura in vlaga) ter vsebnosti ogljikovega dioksida
kontaktne meritve vlažnosti konstrukcij

Program�Central�Europe

CEC5 - Demonstracija energetske učinkovitosti in rabe OVE v javnih stavbah
CombinES - Energetske storitve in finančni mehanizmi za URE

Ustanovni�član

ENSVET – Energetsko svetovanje za občane, od leta 1993 
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Ukvarjamo se z raziskavami in razvojem na področju učinkovite rabe energije (URE) ter z njo povezanim varovanjem 
okolja, gradbene fizike, toplotnega odziva stavb, obnovljivih virov energije (OVE), mikroklime v stanovanjskih in 
javnih stavbah ter stavbah kulturne dediščine, bivalnega ugodja, okoljskega vrednotenja ter trajnostne graditve in 
prenove stavb. Uvajamo nove in inovativne tehnologije in pristope za URE in OVE ter za vrednotenje stavb. 
Z ministrstvi, vladnimi organi in drugimi javnimi institucijami sodelujemo pri oblikovanju strokovnih podlag za 
nacionalne tehnične predpise, akcijske načrte in uredbe ter pri pripravi smernic s področja graditve objektov in 
učinkovite rabe energije.
S projektanti, investitorji in lastniki stavb sodelujemo pri načrtovanju pasivnih in skoraj ničenergijskih stavb, pri 
pripravi projektne dokumentacije s področja gradbene fizike in učinkovite rabe energije ter pri odkrivanju napak in 
vzrokov gradbenofizikalnih poškodb.
Uspešno sodelujemo pri številnih mednarodnih projektih v okviru različnih programov: Inteligentna energija 
Evropa, 7. okvirni program, COST, Central Europe.

OPEN HOUSE - Indikatorji trajnostne gradnje
CLIMATE FOR CULTURE - Vplivi klimatskih sprememb na stavbno dediščino

J2-4262 (C) – Konceptualni model in odprta baza znanja o energiji v stavbah 
CRP L2-0873 – Optimizirani pristop k načrtovanju trajnostnih ukrepov za ohranjanje objektov 
zgodovinske in druge stavbne dediščine

Program�COST�

Nacionalne�raziskave

EP: osnovne šole, občinske in druge javne stavbe (Ormož, Domžale, Gornja Radgona in Pivka), 
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, objekti zdravilišča Dobrna, stavbe Instituta Jožef Stefan v 
Ljubljani in Podgorici, izbrane stavbe Inštituta za rehabilitacijo in stare Pediatrične klinike v Ljubljani
Študija izvedljivosti za celovito energijsko prenovo v pasivni tehnologiji in projektiranje za dve stavbi vrtca 
Manka Golarja v Gornji Radgoni
LEK za občine: Trebnje, Kamnik, Gorenja vas - Poljane, Šentjernej, Vrhnika, Mestna občina Ljubljana
SEAP za občini Vrhnika in Kamnik

pilotna energetska izkaznica stavbe – več kot 100 izkaznic za različne tipe zasebnih in javnih stavb
usposabljanje neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic stavb po pooblastilu 
pristojnega ministrstva (www.energetskaizkaznica.si)

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (2002; PTZURES)
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za stanovanjske stavbe za začasne namene (2003)
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah 
z več odjemalci (2003)
Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (2004)
Pravilnik o vzdrževanju stanovanjskih stavb in stanovanj (2004)
Pravilnik o osvetlitvi prostorov v stavbah (2004)
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (2007; PURES, PURES 2)
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (2007; PEI)
Smernice za obnovo in zamenjavo oken v stavbah kulturne dediščine (2008; naročnik ZVKDS OE LJ)

Inteligentna�Energija�Evropa�(IEE)

podpora prenosa direktive o energijski učinkovitosti stavb EPBD: Concerted Action EPBD I, II in III, 
ENFORCE, TABULA, DATAMINE, Sentro, BUDI, E-Tool, BUILD UP Skills, E-seaP
zeleno naročanje: Energy Labels, GreenLabelsPurchase, Buy Smart, Buy Smart+
energijska prenova stavb – svetovanje in načrtovanje: REFURB, EffCoBuild, SErENADE, ClearSupport, 
AFTER
nizkoenergijska gradnja, novi pristopi načrtovanja: KeepCool II, Coolregion, LCC DATA, MATRID, 
NZB 2021-Doors Open Days
učinkovita raba energije v neprofitnih večstanovanjskih stavbah: EI-Education, SHARE
učinkovita raba energije v gospodinjstvih: Energy Neighbourhoods2, YAECI
sodobne tehnologije javne razsvetljave:  ESOLi  in osebnih vozil: CleanDrive
trajnostna oskrba občine z energijo: Come2CoM, Green Twinning

Dejavnosti

7.�okvirni�program�(FP7)�

energija@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/BOGFE/��������������www.gi-zrmk.eu

prenos direktive EPBD v slovenski pravni red (sodelovanje z Vlado RS pri pripravi tehničnih predpisov, smernic in standardov)
razvoj meril za zeleno naročanje za javne in zasebne naročnike
razvoj kazalnikov nizkoogljične in trajnostne gradnje 
vrednotenje tehnične kakovosti in trajnostnostnih značilnosti stavb
prenos novih tehnologij, materialov in pristopov za učinkovito rabo energije v stavbah v gradbeno prakso
spremljanje in uravnavanje mikroklime za preventivno konservacijo kulturne dediščine
energijska učinkovitost v stavbah kulturne dediščine
obnovljivi viri energije (OVE)

RAZISKOVALNI�IN�RAZVOJNI�PROJEKTI�EVROPSKIH�IN�NACIONALNIH�PROGRAMOV

COST C25 – Sustainability of Constructions, COST C23 – L – Cube, Cost TU1104 - Smart Energy Regions

ENERGETSKI�PREGLEDI�(EP),�LOKALNI�ENERGETSKI�KONCEPTI�(LEK),�
AKCIJSKI�NAČRTI�ZA�TRAJNOSTNO�ENERGIJO�(SEAP)�

ENERGETSKE�IZKAZNICE�STAVB�

STROKOVNE�PODLAGE�ZA�PRIPRAVO�TEHNIČNIH�PREDPISOV�IN�SMERNIC

Center�za�bivalno�okolje,
gradbeno�fiziko�in�energijo

RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

STORITVE�ZA�LOKALNE�SKUPNOSTI
lokalni energetski koncepti (LEK)
akcijski načrti za trajnostno energijo (SEAP)
energetski pregledi javnih stavb 
upravljanje z energijo
zeleno javno naročanje

NEPORUŠNI�PREGLEDI�KONSTRUKCIJ�IN�MERITVE

ANALIZE�IN�SIMULACIJE�S�PROGRAMSKO�OPREMO

ELABORATI,�IZVEDENSKA�IN�STROKOVNA�MNENJA

elaborati gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah
raba energije v stavbah, toplotna zaščita in zaščita pred vlago, skladnost projektne in tehnične dokumentacije z zakonodajo
ustreznost zasnove in izvedbe zunanjih in notranjih konstrukcij stavb ter vgradnje gradbenih proizvodov
gradbenofizikalne poškodbe: vlaga, kondenzacija in plesen
toplotni mostovi in zrakotesnost
biogene poškodbe na stavbnem ovoju (plesen, alge)
osenčenje nepremičnin

Projekti�

simulacija temperaturnega poteka v konstrukcijah: toplotni mostovi in detajli (PHYSIBEL)
difuzija vodne pare
časovna simulacija toplotnega odziva stavb v realnih razmerah ter vrednotenje rabe energije in bivalnega ugodja (IDA, WUFI PLUS)
analiza vseživljenjskih stroškov stavb (LCC)
okoljsko vrednotenje stavb na podlagi analize vseživljenjskega kroga (LCA) in okoljskih produktnih deklaracij (EPD) gradbenih materialov
pasivna hiša (PHPP)

termografske analize stavb in gradbenih detajlov ter strojnih in električnih instalacij
meritve zrakotesnosti (»blower door test«, anemometer)
meritve in spremljanje mikroklimatskih razmer (temperatura in vlaga) ter vsebnosti ogljikovega dioksida
kontaktne meritve vlažnosti konstrukcij

Program�Central�Europe

CEC5 - Demonstracija energetske učinkovitosti in rabe OVE v javnih stavbah
CombinES - Energetske storitve in finančni mehanizmi za URE

Ustanovni�član

ENSVET – Energetsko svetovanje za občane, od leta 1993 



V Centru za geotehniko in geologijo se ukvarjamo z raziskavami in razvojem, strokovnimi analizami in izve-
denskimi mnenji ter tehničnim in tehnološkim svetovanjem na naslednjih strokovnih področjih:

Posvečamo se specifičnim nalogam, ki so povezane z gradbeništvom, geologijo in ekologijo, in to v času 
priprav na gradnjo, med njo in po njej. Sodelujemo pri velikih in zahtevnih projektih, kot je gradnja infra-
strukturnih objektov, tj. železnic, cest in hidrotehničnih objektov, pri novih stanovanjskih in industrijskih 
pozidavah ter tudi pri posameznih poslovnih, stanovanjskih in inženirskih objektih. 

Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo visoko usposobljeni za izvajanje kriznega inženiringa pri odpravljanju 
posledic naravnih nesreč, kot so potresi, plazovi in poplave. 

V Centru za geotehniko in geologijo pri svojem delu povezujemo gradbeno, geološko in druge sorodne 
stroke. Uporabljamo sodobne raziskovalne metode in sodobno informacijsko tehnologijo. 

GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNE�RAZISKAVE
avtoceste, magistralne in regionalne ceste
gradnja in rekonstrukcija železniških prog 
hidrotehnični objekti 

HIDROGEOLOŠKA�POROČILA�

GEOMEHANSKA�POROČILA��

nadgradnja obstoječega informacijskega sistema o podatkih sestave tal za območje 
Mestne občine Ljubljana

opazovanje površja in stavb nad predori Trojane, Mačkovec, Markovec 
geotehnično, hidrogeološko in tehnično opazovanje vplivov gradnje podzemne garažne hiše Kongresni 
trg v Ljubljani ter rekonstrukcije in prizidka SNG Opera v Ljubljani 
kontrola kakovosti zemeljskih in geotehničnih del na hidroelektrarnah, visokogradnjah, infrastrukturi 
(plinovod, vodovod, kanalizacija) in deponijah 
monitoring puščanja nasipa za akumulacijsko jezero HE Blanca

GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNE�RAZISKAVE

avtoceste, magistralne in regionalne ceste v Sloveniji: prekmurska avtocesta A5 Maribor–Pince, 
AC Lešnica–Kronovo, AC Pluska–Hrastje, AC Šentvid –Koseze, AC Podtabor–Naklo, 
AC Kozina–Klanec–Srmin, AC Arja vas–Trojane–Blagovica, AC Draženci–Gruškovje in HC 
Razdrto–Vipava 
gradnja in rekonstrukcija železniških prog Pragersko–Hodoš in Divača–Koper
hidrotehnični objekti: HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode ter hidroelektrarne na Soči
deponija trdnih odpadkov Bukovžlak pri Celju
izdelava karte geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja za občino 
Jesenice

objekti visoke in nizke gradnje: Krka Novo mesto, trgovski centri Tuš in Spar, objekt na Dimičevi ulici v 
Ljubljani
sanacija plazovitih območij na hitri cesti HC Razdrto–Vipava in plazu Stože
opredelitev pogojev temeljenja za novogradnje na potresnem območju v Posočju ter za posamezne 
objekte individualnih gradenj in večnamenske objekte

HIDROGEOLOŠKE�RAZISKAVE�IN�ELABORATI

PROJEKTIRANJE�IN�TEHNIČNO�SVETOVANJE

geotehnične konstrukcije Krka Novo mesto, temeljenje in zaščita globokih gradbenih jam za poslovno 
stavbo Stekleni dvor Ljubljana, Pediatrično kliniko Ljubljana in objekt na Dimičevi ulici v Ljubljani
sanacija deponije Acroni in deponije Barje
priprava recenzij geološko-geomehanskih poročil za sanacijo plazov kot posledico poplav 

meritve s statičnim in dinamičnim (CPTu) penetrometrom (DP) na območju trase drugega tira 
Divača–Koper, železniške proge Pragersko–Hodoš in na prekmurski avtocesti AC Draženci–Gruškovje
inklinometrične meritve: hitra cesta HC Razdrto–Vipava, avtocestni odseki AC Spodnja 
Senarska–Cogetinci in AC Kronovo–Lešnica, galerija Žerovinski klanec, območje trase drugega tira 
Divača–Koper 
georadarske meritve na avtocesti AC Pluska–Hrastje in železniški progi Divača–Koper
 

TERENSKE�MERITVE

MONITORING

INSTITUT

Gradbeni�inštitut�ZRMK

opredelitev pogojev temeljenja za novogradnje in sanacije
za objekte visoke in nizke gradnje, zaščito globokih gradbenih jam, sanacije plazovitih območij in deponij

PROJEKTIRANJE�IN�TEHNIČNO�SVETOVANJE�
trajne geotehnične konstrukcije in zaščita globokih gradbenih jam
sanacije plazovitih območij in deponij
izdelava recenzij geološko-geomehanskih poročil za sanacijo plazov

TERENSKE�MERITVE�IN�MONITORING
inklinometrične, piezometrične, geodetske in georadarske meritve
ugotavljanje fizikalnih karakteristik tal in situ
kontrola kakovosti zemeljskih in geotehničnih del

MERILNA�OPREMA,�GRADBENI�IZDELKI�
zastopanje in tehnično svetovanje za specialno merilno opremo za meritve za geotehnične in druge gradbene namene (Smartec)
razvoj, proizvodnja, tehnično svetovanje in prodaja geotehničnih sider CA-TI ZRMK

evropski projekt PINCOME, grad Novi klošter, poslovni objekt Bisol, deponija trdnih odpadkov Bukovžlak
pridobitev koncesije za rabo termalne vode (Osnovna šola Zagorje)

GEOMEHANSKA�POROČILA

MERILNA�OPREMA,�GRADBENI�IZDELKI

zastopanje, tehnično svetovanje in vgradnja merilne opreme za kontinuirano merjenje opornih tlakov 
za HE Blanca, železniški nasip Rosalnice
razvoj, proizvodnja, tehnično svetovanje, projektiranje in prodaja geotehničnih sider CA-TI ZRMK

Center�za�geotehniko�in�geologijo

inženirska geologija

hidrogeologija

geomehanika

merilna oprema, gradbeni izdelki  

inženirski objekti 

terenske meritve karakteristik tal

monitoring 

raziskave in sanacije plazov

Dejavnosti
RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

temeljno in aplikativno raziskovanje na področju geotehnike in geologije

Projekti�

RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

geotehnika@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/CGG/

vodna dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in za oskrbo v tehnološke in kmetijske namene 
pridobivanje toplote (projekti za toplotne črpalke, vgradnja toplotnih črpalk)
priprava analiz tveganja za onesnaženje podzemne vode, hidrogeološko modeliranje podzemne vode
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INSTITUT

Gradbeni�inštitut�ZRMK

Oblikujemo ali sodelujemo pri izdelavi strokovnih podlag za pripravo strateških načrtov razvoja prometne 
infrastrukture in pripravljamo razvojno-raziskovalne naloge in elaborate, katerih namen je povečevanje 
ekonomičnosti in kakovosti gradnje, podaljševanje življenjske dobe, izboljševanje varnosti in uporabnosti 
zgrajene prometne infrastrukture ter zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in rabo energije.
Dejavno sodelujemo pri gradnji avtocestnega križa (DARS), državnih cest (DRSC) in hidroelektrarn na spodnji Savi 
(INFRA, HESS), saj za investitorje opravljamo zunanjo kontrolo kakovosti zemeljskih del, voziščnih konstrukcij, 
cementnih betonov, kanalizacije, pregledov objektov, hidroizolacije, geosintetikov in skalometnih oblog. Na 
področju državnih in občinskih cest, poleg zunanje kontrole kakovosti izvedenih del, opravljamo tudi gradbeni 
nadzor, prav tako pa izvajamo tudi notranjo kontrolo kakovosti ter ekspertno svetovanje izvajalcem gradbenih 
del.

priprava in izdelovanje razvojno-raziskovalnih projektov, katerih namen je povečevanje ekonomičnosti in kakovosti gradnje, 
izboljševanje trajnosti in varnosti ter uporabnosti prometne infrastrukture

KONTROLA�KAKOVOSTI�IN�GRADBENI�NADZOR

PROJEKTIRANJE�IN�TEHNIČNO�SVETOVANJE

DRUGO

priprava in izdelovanje razvojno-raziskovalnih projektov s področja kamnitih materialov, asfaltov in 
betonov, katerih namen je povečevanje ekonomičnosti in kakovosti gradnje, izboljševanje trajnosti in 
varnosti ter uporabnosti prometne infrastrukture

KONTROLA�KAKOVOSTI�IN�GRADBENI�NADZOR
zunanja kontrola kakovosti na naslednjih avtocestnih odsekih v Republiki Sloveniji (investitor DARS):
    -  AC Lešnica–Kronovo 
    -  AC Maribor–Lenart, III. etapa 
    -  AC Lenart–Spodnja Senarska, I. etapa 
    -  AC Lendava–Pince, sklop B  
    -  AC Lendava–Pince, sklop C 
    -  AC Beltinci–Lendava 
    -  AC Ponikve–Hrastje (v skupni dolžini več kot 40 km)
zunanja kontrola kakovosti za investitorja DRSC (več kot 100 km)
notranja kontrola kakovosti na državnih in občinskih cestah za različne izvajalce (več kot 50 km) 
notranja kontrola kakovosti na železniških progah za naročnika ŽGP (Poljčane–Ponikve, postaja Kidričevo, 
postaja Cirkovce, Pragersko–Ormož, postaja Nova Gorica, Košana–Gornje Ležeče)
zunanja/notranja kontrola kakovosti na infrastrukturnih objektih (hidroelektrarne Boštanj, Blanca in 
Krško ter NEK)
gradbeni nadzor na cestah v občini Železniki, Škofja Loka, Vuzenica
gradbeni nadzor na plinovodnem omrežju Malečnik M1 za naročnika Geoplin 
strokovna mnenja s področja zemeljskih del, asfaltov in betonov za različne naročnike
supernadzor pri rekonstrukciji rezervoarjev za mazut, prva in druga faza TOŠ (Energetika Ljubljana)

PROJEKTIRANJE�IN�TEHNIČNO�SVETOVANJE

projektiranje: priprava poročila o stanju voziščne konstrukcije/utrditve in elaborat dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije za investitorja DARS v zadnjih nekaj letih na avtocestnih odsekih: počivališče 
Lopata – sever in jug, AC Vransko–Trojane, AC Kranj–Vodice, AC Sežana–Fernetiči, AC Unec–Postojna 
itd. 
projektiranje: priprava poročila o stanju voziščne konstrukcije/utrditve in elaborat dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije za investitorja DRSC v zadnjih nekaj letih na odsekih Črna–Koprivnik, most čez 
Zabrežnik, Ljutomer–Ormoška cesta, Soteska–Črmošnjice, Pesje–Gorenje, Spodnja Idrija–Dolenja 
Trebuša, Selo–Nova Gorica itd. 
projektna dokumentacija PGD/PZI za kolesarsko stezo v občini Vuzenica
projektna dokumentacija PZI za adaptacijo cest v Vuzenici
načrt obnove občinskih cest v občinah Železniki, Kostanjevica idr.
ocena poškodovanosti in strategija vzdrževanja cest v občini Kamnik
svetovanje pri izvedbi objektov na hidroelektrarnah Boštanj in Blanca
monitoring cest ter pregledi objektov na cestah v Republiki Sloveniji za investitorje INFRA, DARS idr.
pregled stanja cest in predlog sanacije poškodb po poplavi v Železnikih

izvedenska in strokovna mnenja glede obnove vzletno-pristajalne steze Letališča Jožeta Pučnika na 
Brniku (MZP)

DRUGO

V Centru za prometnice in infrastrukturo se ukvarjamo z:

razvojem, raziskavami, študijami, analizami in izvedenskimi mnenji 

zagotavljanjem in kontrolo kakovosti (terenske in laboratorijske preiskave in meritve)

projektiranjem, tehničnim in tehnološkim svetovanjem

gradbenim nadzorom pri gradnji, vzdrževanju in obnovi prometne in javne infrastrukture

zunanja/notranja kontrola kakovosti pri gradnji prometnic (cest, železnic, letališč) in javne infrastrukture 
gradbeni nadzor z zunanjo kontrolo kakovosti materialov, gradbenih proizvodov ter izvedbe del
zastopanje investitorja pri vodenju investicije, tj. izvajanje svetovalnega inženiringa
tehnično in tehnološko svetovanje in zagotavljanje kakovosti pri gradnji prometnic 
priprava strokovnih mnenj, analiz ter ekspertiz o stanju obstoječih prometnic z oceno stanja ter vzrokov nastanka poškodb 

izdelava projektne dokumentacije na področju prometnic
priprava elaboratov/načrtov dimenzioniranja voziščne konstrukcije s pregledom 
obstoječega vozišča in terenskimi ter laboratorijskimi preiskavami
izdelava načrta obnove ceste s popisom del
monitoring cest in infrastrukturnih objektov
ocena poškodovanosti vozišča po metodologiji MSI
strategija vzdrževanja cest po metodologiji HDM-4
izvedenska in strokovna mnenja

Projekti�Center�za�prometnice�in�infrastrukturo

Dejavnosti
RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

priprava ali sodelovanje pri izdelavi strateških načrtov razvoja cestnega, 
avtocestnega in železniškega omrežja v Sloveniji
analiziranje in tehnično preskušanje gradbenih materialov in izvedbe del
priprava študij vplivov na okolje pri gradnji in uporabi prometnic ter študij energetske učinkovitosti prometa kot osnov 
za strateške odločitve pri razvoju prometne infrastrukture
sodelovanje pri pripravi standardov, tehničnih specifikacij in gradbenih predpisov

prometnice@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/CPI/
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del.

priprava in izdelovanje razvojno-raziskovalnih projektov, katerih namen je povečevanje ekonomičnosti in kakovosti gradnje, 
izboljševanje trajnosti in varnosti ter uporabnosti prometne infrastrukture

KONTROLA�KAKOVOSTI�IN�GRADBENI�NADZOR

PROJEKTIRANJE�IN�TEHNIČNO�SVETOVANJE

DRUGO

priprava in izdelovanje razvojno-raziskovalnih projektov s področja kamnitih materialov, asfaltov in 
betonov, katerih namen je povečevanje ekonomičnosti in kakovosti gradnje, izboljševanje trajnosti in 
varnosti ter uporabnosti prometne infrastrukture

KONTROLA�KAKOVOSTI�IN�GRADBENI�NADZOR
zunanja kontrola kakovosti na naslednjih avtocestnih odsekih v Republiki Sloveniji (investitor DARS):
    -  AC Lešnica–Kronovo 
    -  AC Maribor–Lenart, III. etapa 
    -  AC Lenart–Spodnja Senarska, I. etapa 
    -  AC Lendava–Pince, sklop B  
    -  AC Lendava–Pince, sklop C 
    -  AC Beltinci–Lendava 
    -  AC Ponikve–Hrastje (v skupni dolžini več kot 40 km)
zunanja kontrola kakovosti za investitorja DRSC (več kot 100 km)
notranja kontrola kakovosti na državnih in občinskih cestah za različne izvajalce (več kot 50 km) 
notranja kontrola kakovosti na železniških progah za naročnika ŽGP (Poljčane–Ponikve, postaja Kidričevo, 
postaja Cirkovce, Pragersko–Ormož, postaja Nova Gorica, Košana–Gornje Ležeče)
zunanja/notranja kontrola kakovosti na infrastrukturnih objektih (hidroelektrarne Boštanj, Blanca in 
Krško ter NEK)
gradbeni nadzor na cestah v občini Železniki, Škofja Loka, Vuzenica
gradbeni nadzor na plinovodnem omrežju Malečnik M1 za naročnika Geoplin 
strokovna mnenja s področja zemeljskih del, asfaltov in betonov za različne naročnike
supernadzor pri rekonstrukciji rezervoarjev za mazut, prva in druga faza TOŠ (Energetika Ljubljana)

PROJEKTIRANJE�IN�TEHNIČNO�SVETOVANJE

projektiranje: priprava poročila o stanju voziščne konstrukcije/utrditve in elaborat dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije za investitorja DARS v zadnjih nekaj letih na avtocestnih odsekih: počivališče 
Lopata – sever in jug, AC Vransko–Trojane, AC Kranj–Vodice, AC Sežana–Fernetiči, AC Unec–Postojna 
itd. 
projektiranje: priprava poročila o stanju voziščne konstrukcije/utrditve in elaborat dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije za investitorja DRSC v zadnjih nekaj letih na odsekih Črna–Koprivnik, most čez 
Zabrežnik, Ljutomer–Ormoška cesta, Soteska–Črmošnjice, Pesje–Gorenje, Spodnja Idrija–Dolenja 
Trebuša, Selo–Nova Gorica itd. 
projektna dokumentacija PGD/PZI za kolesarsko stezo v občini Vuzenica
projektna dokumentacija PZI za adaptacijo cest v Vuzenici
načrt obnove občinskih cest v občinah Železniki, Kostanjevica idr.
ocena poškodovanosti in strategija vzdrževanja cest v občini Kamnik
svetovanje pri izvedbi objektov na hidroelektrarnah Boštanj in Blanca
monitoring cest ter pregledi objektov na cestah v Republiki Sloveniji za investitorje INFRA, DARS idr.
pregled stanja cest in predlog sanacije poškodb po poplavi v Železnikih

izvedenska in strokovna mnenja glede obnove vzletno-pristajalne steze Letališča Jožeta Pučnika na 
Brniku (MZP)

DRUGO

V Centru za prometnice in infrastrukturo se ukvarjamo z:

razvojem, raziskavami, študijami, analizami in izvedenskimi mnenji 

zagotavljanjem in kontrolo kakovosti (terenske in laboratorijske preiskave in meritve)

projektiranjem, tehničnim in tehnološkim svetovanjem

gradbenim nadzorom pri gradnji, vzdrževanju in obnovi prometne in javne infrastrukture

zunanja/notranja kontrola kakovosti pri gradnji prometnic (cest, železnic, letališč) in javne infrastrukture 
gradbeni nadzor z zunanjo kontrolo kakovosti materialov, gradbenih proizvodov ter izvedbe del
zastopanje investitorja pri vodenju investicije, tj. izvajanje svetovalnega inženiringa
tehnično in tehnološko svetovanje in zagotavljanje kakovosti pri gradnji prometnic 
priprava strokovnih mnenj, analiz ter ekspertiz o stanju obstoječih prometnic z oceno stanja ter vzrokov nastanka poškodb 

izdelava projektne dokumentacije na področju prometnic
priprava elaboratov/načrtov dimenzioniranja voziščne konstrukcije s pregledom 
obstoječega vozišča in terenskimi ter laboratorijskimi preiskavami
izdelava načrta obnove ceste s popisom del
monitoring cest in infrastrukturnih objektov
ocena poškodovanosti vozišča po metodologiji MSI
strategija vzdrževanja cest po metodologiji HDM-4
izvedenska in strokovna mnenja

Projekti�Center�za�prometnice�in�infrastrukturo

Dejavnosti
RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

RAZISKAVE�IN�RAZVOJ

priprava ali sodelovanje pri izdelavi strateških načrtov razvoja cestnega, 
avtocestnega in železniškega omrežja v Sloveniji
analiziranje in tehnično preskušanje gradbenih materialov in izvedbe del
priprava študij vplivov na okolje pri gradnji in uporabi prometnic ter študij energetske učinkovitosti prometa kot osnov 
za strateške odločitve pri razvoju prometne infrastrukture
sodelovanje pri pripravi standardov, tehničnih specifikacij in gradbenih predpisov

prometnice@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/CPI/



Tehnološki center ZRMK je infrastrukturni razvojni center – branžni tehnološki center na področju 
graditeljstva. Organiziran je kot samostojna enota Gradbenega inštituta ZRMK, ki projektno izvaja 
raziskovalne in razvojne naloge. Pri teh po potrebi sodelujejo vsi raziskovalci in strokovnjaki GI 
ZRMK.

Poslanstvo Tehnološkega centra je razvijati slovensko graditeljstvo, ki naj temelji na znanju in 
inovacijah, sodobnih tehnologijah in načelih sonaravnega, trajnostnega razvoja. Na podlagi 
sodelovanja pri domačih in tujih projektih se povezujemo s številnimi partnerji in inštitucijami v 
Sloveniji in Evropi.

raziskave in tehnološki razvoj na področju materialov, konstrukcij, gradbene fizike 
in bivalnega okolja, energije v zgradbah, geotehnike in geologije, zemeljskih del in 
prometnic, kakovosti in informatike
sodelovanje s tujimi razvojno-raziskovalnimi organizacijami in prenos 
razvojno-raziskovalnih dosežkov, novosti in informacij za potrebe tehnološkega 
razvoja na področju gradbeništva in industrije gradbenega materiala
izposojanje, najem, skupna uporaba raziskovalne, preskuševalne in druge opreme, 
potrebne za tehnološki razvoj
razvoj, nakup, prodaja, trženje, svetovanje in inženiring na področju tehnologij, 
metodologij, intelektualne lastnine, programske opreme za skupno uporabo 
podjetij (vseh ali skupin strank)
svetovalne, finančne, organizacijske, informacijske in tehnične storitve pri pripravi 
in izvedbi domačih in tujih razvojno-raziskovalnih in tehnoloških projektov
sodelovanje pri preiskavah, meritvah, preskusih in ocenjevanju stanj gradbenih objektov in del
vzpostavljanje sistemov zagotavljanja kakovosti 
pomoč pri oblikovanju mrež in njihovem vodenju, paralelno ali kot dopolnilo združenjem ali centrom 
za grozde 
promocija in publiciranje znanja in dobre gradbene prakse, priprava meril ocenjevanja za projekt 
Znak kakovosti v graditeljstvu 
informacijske storitve, postavitev internetne platforme za izmenjavo novih dosežkov na področju 
razvoja in dobre prakse (tehnološka borza, projekt Znak kakovosti v graditeljstvu in razvoj dobre 
gradbene prakse)
tehnološko svetovanje, izobraževanje na področju novih tehnologij in novih procesov   

INSTITUT

Gradbeni�inštitut�ZRMK

Dejavnosti

�Laboratorij�ZRMK�

betonov, veziv in malt

agregatov, zemljin in asfaltov

V Laboratoriju ZRMK opravljamo preiskave in preskušanje gradbenih materialov in proizvodov na področjih

Tehnološki�center

Izvajamo laboratorijske in terenske preiskave za potrebe gradbenega nadzora, kontrole kakovosti in za ugo-
tavljanje stanja obstoječih stavb in inženirskih objektov. Poleg preskušanja vzorcev opravljamo tudi neporuš-
ne terenske preiskave za določitev poškodovanosti konstrukcije in za identificiranje vzrokov poškodb. Pri delu 
uporabljamo kalibrirano preskuševalno opremo in skrbimo za visoko kakovost rezultatov preskušanj, kar 
dokazuje tudi pridobljena akreditacija po SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za postopke s seznama (LP-096).

Preskusni laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št. LP-096, skladno z zahtevami SIST EN 
ISO/IEC 17025:2005 za naslednje postopke (september 2012):

V okviru centra delujejo štiri raziskovalne skupine, 
ki pokrivajo naslednja področja: 

SIST EN 933-1:1999 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 1. del: Določevanje zrnavosti – Metoda sejanja
SIST EN 933-9:2009 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 9. del: Ugotavljanje finih delcev – 
Preskus z metilen modrim
SIST EN 13286-2:2005 Nevezane in hidravlično vezane zmesi – 2. del: Preskusne metode za določanje 
laboratorijske gostote in vlage, Proctorjev preskus
SIST EN 1744-1:2010 točka 15.1 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov – 1. del: Kemijska analiza; 
Določanje vsebnosti humusa
SIST EN 445:2008 točka 4.3.1: Injekcijska masa za prednapete kable – Preskusne metode; Preskus pretočnosti: 
Metoda z lijakom in Preskus tlačne trdnosti(brez točke 4.6 !)"
SIST EN 12390-2:2009 Preskušanje strjenega betona – 2. del: Izdelava in nega vzorcev za preskus trdnosti
SIST EN 12390-3:2009 Preskušanje strjenega betona – 3. del: Tlačna trdnost preskušancev
SIST EN 12390-8:2009 Preskušanje strjenega betona – 8. del: Globina vpijanja vode pod pritiskom
TSC 06.711:2001 točka 7.1.2 Meritve gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom 
TSC 06.720:2003 točke 422, 5221, 5231, 61, 621 Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov 
Statični deformacijski modul Evs
SIST EN 12350-1:2009 Preskušanje svežega betona – 1. del: Vzorčenje
SIST EN 12350-2:2009 Preskušanje svežega betona – 2. del: Preskus s posedom stožca
SIST EN 12350-6:2009 Preskušanje svežega betona – 6. del: Gostota
SIST EN 12350-7:2009 (razen točke 4) Preskušanje svežega betona – 7. del: Vsebnost zraka – Metode s pritiskom
SIST EN 12697-27:2002 (točki 4.3 in 4. 7) Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče 
asfaltne zmesi - 27. del: vzorčenje
SIST EN 1426:2007 Bitumen in bitumenska veziva – Določevanje penetracije igle
SIST EN 1427:2007 (točka 8.1a)  Bitumen in bitumenska veziva - Določanje  zmehčišča - 
Metoda prstana in kroglice
SIST EN 12697-5:2010 (razen točk 9.3, 9.4) Bitumenske zmesi - Preskusne metode za 
vroče asfaltne zmesi - 5. del: Ugotavljanje največje gostote
SIST EN 12697-6:2004+A 1 :2007 (postopek B) Bitumenske zmesi - Preskusne metode
za vroče asfaltne zmesi - 6. del: Ugotavljanje gostote bitumenskih preskušancev.
SIST EN 12697-29:2004 Bitumenske zmesi - Preskusna metoda za vroče asfaltne zmesi 
- 29. del: Ugotavljanje mer bitumenskega preskušanca
SIST EN 12697-36:2004 (točka 4.1) Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne 
zmesi - 36. del: Ugotavljanje debeline bitumenskega vozišča

laboratorij@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/LAB/raziskave-razvoj@gi-zrmk.si������������www.gi-zrmk.si/TC/
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Poslanstvo Tehnološkega centra je razvijati slovensko graditeljstvo, ki naj temelji na znanju in 
inovacijah, sodobnih tehnologijah in načelih sonaravnega, trajnostnega razvoja. Na podlagi 
sodelovanja pri domačih in tujih projektih se povezujemo s številnimi partnerji in inštitucijami v 
Sloveniji in Evropi.
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prometnic, kakovosti in informatike
sodelovanje s tujimi razvojno-raziskovalnimi organizacijami in prenos 
razvojno-raziskovalnih dosežkov, novosti in informacij za potrebe tehnološkega 
razvoja na področju gradbeništva in industrije gradbenega materiala
izposojanje, najem, skupna uporaba raziskovalne, preskuševalne in druge opreme, 
potrebne za tehnološki razvoj
razvoj, nakup, prodaja, trženje, svetovanje in inženiring na področju tehnologij, 
metodologij, intelektualne lastnine, programske opreme za skupno uporabo 
podjetij (vseh ali skupin strank)
svetovalne, finančne, organizacijske, informacijske in tehnične storitve pri pripravi 
in izvedbi domačih in tujih razvojno-raziskovalnih in tehnoloških projektov
sodelovanje pri preiskavah, meritvah, preskusih in ocenjevanju stanj gradbenih objektov in del
vzpostavljanje sistemov zagotavljanja kakovosti 
pomoč pri oblikovanju mrež in njihovem vodenju, paralelno ali kot dopolnilo združenjem ali centrom 
za grozde 
promocija in publiciranje znanja in dobre gradbene prakse, priprava meril ocenjevanja za projekt 
Znak kakovosti v graditeljstvu 
informacijske storitve, postavitev internetne platforme za izmenjavo novih dosežkov na področju 
razvoja in dobre prakse (tehnološka borza, projekt Znak kakovosti v graditeljstvu in razvoj dobre 
gradbene prakse)
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V Laboratoriju ZRMK opravljamo preiskave in preskušanje gradbenih materialov in proizvodov na področjih

Tehnološki�center

Izvajamo laboratorijske in terenske preiskave za potrebe gradbenega nadzora, kontrole kakovosti in za ugo-
tavljanje stanja obstoječih stavb in inženirskih objektov. Poleg preskušanja vzorcev opravljamo tudi neporuš-
ne terenske preiskave za določitev poškodovanosti konstrukcije in za identificiranje vzrokov poškodb. Pri delu 
uporabljamo kalibrirano preskuševalno opremo in skrbimo za visoko kakovost rezultatov preskušanj, kar 
dokazuje tudi pridobljena akreditacija po SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za postopke s seznama (LP-096).

Preskusni laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št. LP-096, skladno z zahtevami SIST EN 
ISO/IEC 17025:2005 za naslednje postopke (september 2012):

V okviru centra delujejo štiri raziskovalne skupine, 
ki pokrivajo naslednja področja: 

SIST EN 933-1:1999 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 1. del: Določevanje zrnavosti – Metoda sejanja
SIST EN 933-9:2009 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 9. del: Ugotavljanje finih delcev – 
Preskus z metilen modrim
SIST EN 13286-2:2005 Nevezane in hidravlično vezane zmesi – 2. del: Preskusne metode za določanje 
laboratorijske gostote in vlage, Proctorjev preskus
SIST EN 1744-1:2010 točka 15.1 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov – 1. del: Kemijska analiza; 
Določanje vsebnosti humusa
SIST EN 445:2008 točka 4.3.1: Injekcijska masa za prednapete kable – Preskusne metode; Preskus pretočnosti: 
Metoda z lijakom in Preskus tlačne trdnosti(brez točke 4.6 !)"
SIST EN 12390-2:2009 Preskušanje strjenega betona – 2. del: Izdelava in nega vzorcev za preskus trdnosti
SIST EN 12390-3:2009 Preskušanje strjenega betona – 3. del: Tlačna trdnost preskušancev
SIST EN 12390-8:2009 Preskušanje strjenega betona – 8. del: Globina vpijanja vode pod pritiskom
TSC 06.711:2001 točka 7.1.2 Meritve gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom 
TSC 06.720:2003 točke 422, 5221, 5231, 61, 621 Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov 
Statični deformacijski modul Evs
SIST EN 12350-1:2009 Preskušanje svežega betona – 1. del: Vzorčenje
SIST EN 12350-2:2009 Preskušanje svežega betona – 2. del: Preskus s posedom stožca
SIST EN 12350-6:2009 Preskušanje svežega betona – 6. del: Gostota
SIST EN 12350-7:2009 (razen točke 4) Preskušanje svežega betona – 7. del: Vsebnost zraka – Metode s pritiskom
SIST EN 12697-27:2002 (točki 4.3 in 4. 7) Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče 
asfaltne zmesi - 27. del: vzorčenje
SIST EN 1426:2007 Bitumen in bitumenska veziva – Določevanje penetracije igle
SIST EN 1427:2007 (točka 8.1a)  Bitumen in bitumenska veziva - Določanje  zmehčišča - 
Metoda prstana in kroglice
SIST EN 12697-5:2010 (razen točk 9.3, 9.4) Bitumenske zmesi - Preskusne metode za 
vroče asfaltne zmesi - 5. del: Ugotavljanje največje gostote
SIST EN 12697-6:2004+A 1 :2007 (postopek B) Bitumenske zmesi - Preskusne metode
za vroče asfaltne zmesi - 6. del: Ugotavljanje gostote bitumenskih preskušancev.
SIST EN 12697-29:2004 Bitumenske zmesi - Preskusna metoda za vroče asfaltne zmesi 
- 29. del: Ugotavljanje mer bitumenskega preskušanca
SIST EN 12697-36:2004 (točka 4.1) Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne 
zmesi - 36. del: Ugotavljanje debeline bitumenskega vozišča
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Osnovne storitve Gradbenega centra dopolnjuje projekt, poimenovan Znak kakovosti v 
graditeljstvu, ki ga kot projekt nacionalnega pomena ob podpori različnih ministrstev izvajamo v 
sodelovanju s strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, zunanjimi sodelavci in ustanovami. V okviru 
projekta vzpostavljamo sistem ocenjevanja kakovosti izdelkov in storitev. Namen projekta je 
spodbuditi dvig kakovosti in konkurenčnosti izdelkov in storitev slovenskega graditeljstva, hkrati pa 
kupcem posredovati informacije o kakovostnih izdelkih in storitvah, ki so dostopni na slovenskem 
trgu. 

Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) je neobvezen certifikacijski znak in blagovno-storitvena 
znamka za označevanje najboljših izdelkov in storitev s področja gradbeništva v Sloveniji. Sistem 
priprave kriterijev in postopek ocenjevanja je razvil Gradbeni inštitut ZRMK že sredi devetdesetih let 
prejšnjega stoletja. Izdelki in storitve morajo izpolnjevati visoke, strokovno pripravljene in 
mednarodno primerljive zahteve, pri čemer mora proizvajalec ali izvajalec zagotavljati visoko 
kakovost tudi v razvojno-tehnološkem procesu in poslovni odličnosti. Priznanje je namenjeno 
izdelkom in storitvam, ki v postopku ocenjevanja dosežejo predpisani prag točk, oziroma tistim, ki za 
najboljšim zaostajajo manj kot deset odstotkov. 

S projektom ZKG želimo proizvajalce in izvajalce spodbuditi in usmeriti na pot h kakovosti, 
zadovoljstvu investitorjev in uporabnikov ter s tem tudi na pot poslovne uspešnosti in odličnosti.
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Gradbeni�inštitut�ZRMK

Gradbeni inštitut ZRMK je avgusta 2006 v Mariboru odprl poslovno enoto, ki opravlja dejavnosti inštituta 
na naslednjih področjih: materiali in tehnologije, gradbene konstrukcije, gradnja in prenova zgradb, bivalno 
okolje in energija v stavbah, gradbena fizika, geotehnika in geologija, gradnja in vzdrževanje prometnic in 
infrastrukture. 

Enota v Mariboru Gradbenemu inštitutu ZRMK omogoča neposredno povezavo in še boljšo komunikacijo z 
naročniki v severovzhodni Sloveniji. V posamezne projekte se vključujejo tudi sodelavci Gradbenega 
inštituta ZRMK, ki delujejo v Ljubljani.

Poslovna enota domuje v novi poslovni stavbi na Jezdarski ulici 3 na Taboru v Mariboru.

GRADBENI CENTER je informacijski, svetovalni in izobraževalni center za graditeljstvo, ki ponuja 
svoje storitve tako stroki kot tudi občanom. Osnovna dejavnost Gradbenega centra je izobraževanje 
in usposabljanje, informiranje ter svetovanje na področju graditve. 

V okviru programov izobraževanja in usposabljanja posredujemo novosti in razvojne usmeritve v 
stroki ter skrbimo za prenos dobre gradbene prakse, tako da udeleženci pridobijo posebno znanje in 
spretnosti. V Gradbenem centru delujejo tudi svetovalne pisarne, kjer strokovno in neodvisno 
svetujemo o gradnji, vzdrževanju in prenovi stavb, o učinkoviti rabi energije v zgradbah in 
gospodinjstvih ter pridobivanju upravnih dovoljenj za gradnjo.

Projekti

Poslovna�enota�Maribor

Področje�konstrukcij�in�sanacij

Gradbeni�center�

 glavni pregledi premostitvenih objektov na področju Občine Maribor (2010)

poročilo o opravljenem pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije objekta Veliki vrh 6 ter idejne smernice za 

ojačitev (2010)

ocena statične in seizmične ogroženosti objekta OŠ Hajdina, OŠ Videm, OŠ Makole (2011)

elaborat izvedbe podrobnega pregleda stropne konstrukcije, razsvetljave in elektrifikacije telovadnice Dvojezične 

OŠ Lendava I v Lendavi (2011) 

strokovni pregled izvedenih del ter celotne tehnične in izvedbene dokumentacije na objektu Dom upokojencev 

Park Kidričevo s sondiranjem in predlogi za sanacijo (2009)

poročilo o opravljenem pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije objekta parkirišče Glavni trg 25 v Mariboru in 

strokovno mnenje o varnosti ter predlog nujnih posegov (2010)

poročilo o opravljenem pregledu in izvedenih meritvah z ugotavljanjem vzrokov nastanka poškodb in predlogom 

sanacije 11-ih objektov ob regionalni cesti R2-435/1431 MB – Ruše v Limbušu (2010)

poročilo o »začetnem« pregledu objektov v naselju Brode pri Vranskem, ki so v vplivnem območju plazu (2010)

poročilo o opravljenem pregledu nosilne konstrukcije objekta Stara steklarska na Ptuju in strokovno mnenje o var-

nosti ter možnostih za izvedbo strokovno korektne sanacije (2010)

poročilo o opravljenem pregledu nosilnih konstrukcij industrijske hale »ELEKTROLIZA A« v sklopu tovarne Talum, 

d.d., s strokovnim mnenjem o stanju objekta ter njegovi primernosti za nadaljnjo uporabo (2011)

poročilo o opravljenem pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije objekta Dom podiplomcev in gostujočih profe-

sorjev v Mariboru ter idejne smernice za ojačitev (2010)

poročilo o opravljenem pregledu nosilne konstrukcije objekta Belačeva ulica 6 ter idejne smernice za rekonstruk-

cijo z okvirno oceno stroškov (2011)

poročilo o opravljenem pregledu nosilne konstrukcije objekta Vojašniški trg 7 ter idejne smernice za rekonstrukcijo 

z okvirno oceno stroškov (2011)

redni in glavni pregledi objektov na glavnih in regionalnih cestah na območju RS za CP: LJ, NM, GO, KP (2010)

redni in glavni pregledi objektov na glavnih in regionalnih cestah na območju RS za CP: KR, CE, PT, MB, MS (2011)
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Osnovne storitve Gradbenega centra dopolnjuje projekt, poimenovan Znak kakovosti v 
graditeljstvu, ki ga kot projekt nacionalnega pomena ob podpori različnih ministrstev izvajamo v 
sodelovanju s strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, zunanjimi sodelavci in ustanovami. V okviru 
projekta vzpostavljamo sistem ocenjevanja kakovosti izdelkov in storitev. Namen projekta je 
spodbuditi dvig kakovosti in konkurenčnosti izdelkov in storitev slovenskega graditeljstva, hkrati pa 
kupcem posredovati informacije o kakovostnih izdelkih in storitvah, ki so dostopni na slovenskem 
trgu. 

Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) je neobvezen certifikacijski znak in blagovno-storitvena 
znamka za označevanje najboljših izdelkov in storitev s področja gradbeništva v Sloveniji. Sistem 
priprave kriterijev in postopek ocenjevanja je razvil Gradbeni inštitut ZRMK že sredi devetdesetih let 
prejšnjega stoletja. Izdelki in storitve morajo izpolnjevati visoke, strokovno pripravljene in 
mednarodno primerljive zahteve, pri čemer mora proizvajalec ali izvajalec zagotavljati visoko 
kakovost tudi v razvojno-tehnološkem procesu in poslovni odličnosti. Priznanje je namenjeno 
izdelkom in storitvam, ki v postopku ocenjevanja dosežejo predpisani prag točk, oziroma tistim, ki za 
najboljšim zaostajajo manj kot deset odstotkov. 

S projektom ZKG želimo proizvajalce in izvajalce spodbuditi in usmeriti na pot h kakovosti, 
zadovoljstvu investitorjev in uporabnikov ter s tem tudi na pot poslovne uspešnosti in odličnosti.
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Gradbeni�inštitut�ZRMK,�d.o.o.
Dimičeva�12,�p.p.�2554,�1000�Ljubljana,�Slovenija

T:�+386�01/280�81�81,�F:�01/280�81�91�
E:�info@gi-zrmk.si,�http://www.gi-zrmk.si/ZRMKinstitut/

vodstvo
telefon faks e-naslov

člani�uprave

Igor�Janežič,�univ.�dipl.�inž.�grad. 01/280�82�63 01/280�81�91 igor.janezic@gi-zrmk.si

dr.�Bojan�Čas,�univ.�dipl.�inž.�grad. 01/280�83�25 01/280�81�91 bojan.cas@gi-zrmk.si

dr.�Marjana�Šijanec�Zavrl,�
univ.�dipl.�inž.�grad.

01/280�83�42 01/280�81�91 marjana.sijanec@gi-zrmk.si�

predsednik�uprave�

dr.�Blaž�Dolinšek,�univ.�dipl.�inž.�grad. 01/280�85�30 01/280�81�91 blaz.dolinsek@gi-zrmk.si�

tajništvo Petra�Gerželj 01/280�83�11 01/280�81�91 petra.gerzelj@gi-zrmk.si�
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Gradbeni�center

01/280�82�57Dušanka�Brožič,�univ.�dipl.�inž.�grad.

01/280�83�07Neva�Jejčič,�univ.�dipl.�inž.�arh.
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01/280�81�91 simon.ziberna@gi-zrmk.si
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