
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA 

4. STROKOVNI POSVET 

 

BETON IN POŽARNA ODPORNOST 
10. oktober 2019 ˃ 9:00 

˃ Gospodarska zbornica Slovenije / Dimičeva 13 / Ljubljana / dvorana A / 1. nadstropje 

PROGRAM 

8:30 ˃ 9:00 Zbiranje in prijave udeležencev 
9:00 ˃ 9:30 Pozdravni nagovori predstavnikov organizatorjev in pokroviteljev 
 ˃  Uvodno predavanje 

Predstavitve trajnostnih vidikov betona in prednosti betona pri požarih / 
dr. Tomaž Vuk, predsednik organizacijskega odbora posveta, član uprave Salonit 
Anhovo  
 

9:30 ˃ 11:30 PREDAVANJA 
 Zakonodaja v Sloveniji na področju projektiranja armiranobetonskih 

konstrukcij na požarno odpornost / doc. dr. Janja Kramer Stajnko, doc. dr. Milan 
Kuhta, UM FGPA 
 

 Performance of structures in fire – Example of the application of Fire Safety 
Engineering to an eight-storey office concrete building / Izvedba požarnih 
konstrukcij - uporaba inženiringa požarne varnosti na primeru 
osemnadstropne pisarniške betonske zgradbe / Heidari Mohammad, CERIB, Fire 
Testing Centre, Paris, FRANCIJA 
 

 Predstavitev projekta INTERREG FIREEXPERT - Ustanovitev novega 
čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva 
kompozitnih materialov med in po požaru / Prof. DI Dr. Martin Schneider, FH 
Kärnten, Celovec, AVSTRIJA 

  
Eksperimentalno-podprto določanje požarne odpornosti AB konstrukcij  /  
dr. Jerneja Kolšek, UL FGG 
 

11:30 ˃ 12:00 ODMOR 
  



12:00 ˃ 14:00 PREDAVANJA 
 Ocena požarne odpornost AB konstrukcije z upoštevanjem eksplozivnega 

luščenja betona / izr. prof. dr. Tomaž Hozjan, UL FGG 
  

Prikaz uporabe napredne računske metode za oceno požarne odpornosti AB 
konstrukcij / izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, UL FGG 
 

 Možnost uporabe neporušnih metod za oceno poškodovanosti betona po 
požaru / Urška Dolinar, izr. prof. dr. Tomaž Hozjan, UL FGG / doc. dr. Gregor Trtnik, 
IGMAT, d.d. 
 

Raznolike uporabe betonov v predorogradnji s poudarkom na zagotavljanju 
požarne odpornosti / Marko Žibert in Anton Levičar, Elea iC 
 

 Požarna odpornost konstrukcij predorov glede na različne požarne 
obremenitve / Leon Pajek, Promat d.o.o.  
 

 
14:00 ˃ 15:30 

 
OKROGLA MIZA 

 
15:30 ˃ 
 

 
ZAKLJUČEK IN KOSILO 
 

KOTIZACIJA Plačila kotizacije so oproščeni člani ZBS Združenja za beton Slovenije, člani SZPV 
Slovenskega združenja za požarno varstvo in študenti. Kotizacija za posvet je 50 € na 
udeleženca, nakažite jo na: ZBS Združenje za beton Slovenije, Slovenčeva 22, 1000 
Ljubljana, davčna številka SI 87307537. TRR: SI 56 04 750-000-1044-256 (odprt pri 
NKBM), sklic na Beton. 

 
PRIJAVNICA 

 
https://www.zabeton.si/4-posvet-beton-in-trajnostna-gradnja-beton-in-pozarna-
odpornost/ . Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. 

 
ORGANIZATORJI 

 
ZBS Združenje za beton Slovenije / Zavod TIGR  

 
POKROVITELJI 

 
SZPV Slovensko združenje za požarno varstvo / Ministrstvo za okolje in prostor / 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani / Fakulteta za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru / Gasilska 
zveza Slovenije / Salonit Anhovo / Lafarge Cement d.o.o. / Zavod za gradbeništvo 
Slovenije / GZS Zbornica gradbeništva in IGM 
 

 
KREDITNE TOČKE IZS 

 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobijo 3 kreditne točke iz 
izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju 
pooblaščenih inženirjev. Vlogo bo za vas vložil ZBS, potrebovali bomo vaš podpis liste 
prisotnosti, v prijavnici pa navedite identifikacijsko številko IZS. Kreditne točke vam 
bodo pripisane avtomatično. 
 
 
Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa. Parkiranje je do zapolnitve 
prostorov možno v kletni etaži in na zunanjem parkirišču za poslovno stavbo GZS. 
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