SPONZORJI
Zbornik referatov 4. Šukljetovih dnevov je bil izdan
s finančno pomočjo naših sponzorjev:

DARS d.d., Celje
DDC d.o.o., Ljubljana
GEOINVEST d.o.o., Ljubljana
GEOINŽENIRING d.o.o., Ljubljana
GI – ZRMK, Ljubljana
IRGO, Ljubljana
ZAG, Ljubljana
ZPC Joint Venture, Ljubljana

GEOINŽENIRING d.o.o.
Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, tel.:01 234 56 00,
faks: 01 234 56 10, e-pošta: dir@geo-inz.si

Enota MARIBOR, Gorkega 1, tel.: 02 330 07 50,
faks: 02 330 07 57, e-pošta: geoinzeniring.mb@amis.net

Naše dejavnosti so raziskave, projektiranje,
svetovanje in inženiring na področjih:
- mehanike tal
- geotehnologije
- inženirske geologije in
- geofizikalnih meritev.
Imamo 50 letno tradicijo, uspešne strokovnjake,
sodobno opremo in obsežne baze podatkov.

Znanstveno raziskovalni zavod ustanovljen leta 1954

Slovenčeva 93
SI 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 560 36 00
Telefax: +386 (0)1 534 61 80
Internet: <http://www.i-rgo.si/>
http://www.i-rgo.si
email: irgo @ i-rgo.si

GLAVNE DEJAVNOSTI
GEOTEHNOLOGIJA

•
•
•
•

Računalniško modeliranje podzemnih objektov
Geotehnične analize
Specializirane geotehnične meritve v predorogradnji in pri drugih podzemnih delih
Laboratorijske in "in-situ" preiskave hribin

RUDARSTVO

•
•
•

Raziskave in razvoj metod za odpiranje ter izkoriščanje nahajališč mineralnih surovin
Preizkušanje in razvoj rudarske opreme
Zdravje in varnost v rudarstvu

TEHNOLOGIJE ZA
OKOLJE

•
•
•
•
•

Sanacija rudarskih škod zaradi posedanja površine
Čiščenje odpadnih voda in drugih odpadkov v rudarstvu in predelavi mineralnih surovin
Ponovna uporab in recikliranje odpadkov
Podzemno odlaganje odpadkov
Sanacija starih odlagališč rudniške jalovine in komunalnih deponij

ZEMELJSKI IN VODNI
VIRI

•
•
•
•

Izračun in ocena izkoristljivosti rezerv zemeljskih naravnih virov
Vrednotenje in zaščita vodnih virov
Modeliranje podzemnih vod
Laboratorijske in "in-situ" preiskave

VARSTVO OKOLJA

•
•
•
•
•

Ocena vplivov na okolje in izdelava celovitih poročil o vplivih na okolje
Zaščita vodnih virov
Določitev stopnje ogroženosti okolja zaradi hrupa in miniranja
Raziskave s področja ravnanja z odpadki
Izdelava študij onesnaženosti, ranljivosti in zaščite podzemnih vodnih virov

Slovenčeva 93
SI 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 560 36 00
Telefax: +386 (0)1 534 61 80
Internet: <http://www.i-rgo.si/>
http://www.i-rgo.si
email: irgo @ i-rgo.si

Ustanovljen leta 1998
Podjetje za projektiranje, svetovanje, raziskave in razvoj

GLAVNE DEJAVNOSTI
•
•
•
•
•

Projektiranje predorov in drugih podzemnih objektov
Ukrepi za stabilizacijo zemeljskih plazov in projektiranje
podpiranja kamninskih mas
laboratorijske preiskave geomehanskih karakteristik materialov
analize stabilnosti objektov in izdelava ekspertnih mnenj

RUDARSTVO

•
•

Projektiranje površinskih kopov in podzemnih rudnikov
Raziskave in razvoj metod za odpiranje ter izkoriščanje nahajališč mineralnih surovin

TEHNOLOGIJE ZA
OKOLJE

•
•
•
•
•
•

Načrtovanje površinskih in podzemnih odlagališč odpadkov,
Sanacija in zapiranje obstoječih odlagališč,
Načrtovanje ločenega zbiranja in kompostiranja odpadkov,
Svetovanje in izdelava konceptov integralnega reševanja problematike ravnanja z odpadki,
Sanacija rudarskih škod zaradi posedanja površine
Čiščenje odpadnih voda in drugih odpadkov v rudarstvu in predelavi mineralnih surovin

ZEMELJSKI IN VODNI
VIRI

•

Projektiranje vodnjakov, odvodnjevanja in vodooskrbe

GEOTEHNOLOGIJA

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Dimičeva 12, SI-1000 Ljubljana
Tel.: + 386 1/280 42 50, Fax: + 386 1/280 44 84, http://www.zag.si/

• temeljne in uporabne raziskave
• preskušanje v akreditiranih laboratorijih (SA, SWEDAC,
PTB-DKD), potrjevanje skladnosti in certificiranje
gradbenih materialov, proizvodov in izvedenih del
• razvoj novih metod preskušanja in meritev
• študije, preiskave, meritve, pregledi, opazovanja, ekspertno
svetovanje in sodelovanje pri revizijah ter analize stanja na
področjih gradbenih objektov, transportnih naprav,
prometnic ter naravnega in bivalnega okolja
• kalibriranje in overjanje meril, etalonov in
Dinamična triosna preiskava
referenčnih materialov
materiali, gradbena fizika, konstrukcije, geotehnika in prometnice, metrologija

SVETOVANJE in INŽENIRING za avtocestni program v Republiki Sloveniji
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