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ZBS Združenje za beton Slovenije

• Ustanovljeno 2003

• 62 članov: gradbena podjetja, proizvajalci gradbenih materialov, 
gradbeni inštituti, fakultete, projektni biroji in posamezni 
strokovnjaki s področja gradbeništva 

• Povezuje stroko na področju betona in skrbi 
• za razvoj in uveljavljanje uporabe betona v praksi, 
• za razvoj in dvig betonske stroke, 
• za izboljšanje kakovosti betona in njegove trajnosti, 

uveljavljanje novih postopkov in tehnologij priprave in 
uporabe betona, 

• zmanjšanje stroškov proizvodnje in vgradnje betona ter
• uveljavljanje dobrih praks in izmenjavo izkušenj.

• Pomembno področje dela je tudi »razvoj in promocija uporabe 
standardov«.



Produkti / Tehnologije / Rešitve

• Beton je material, ki v modernem graditeljstvu najpogosteje 
zagotavlja zanesljivost, varnost in trajnost konstrukcij in objektov.

• Skrb za dvig stroke pri proizvodnji  in uporabi betona
• Priročnik za beton (2018), 
• Organizacija seminarjev, 
• Delavnic, konferenc



PROMOCIJA BETONA KOT TRAJNOSTNEGA 
MATERIALA

Konference „Beton in trajnostna gradnja“
– Betonska vozišča - 2013

– Beton v stavbah – 2015

– Beton in ekstremne podnebne razmere – 2017

– Beton in požarna varnost – 2019 (plan)

Beton in požarna varnost

Oktober 2019, GZS



Iskane rešitve 

Sodelovanje s partnerji, ki so pripravljeni ukvarjati se z betonom kot 
naprednim trajnim materialom proizvajalci betona, gradbenimi 
podjetji, inštituti, fakultetami in odločevalci

Interes vseh bi moral biti uporaba gradbenih materialov na najbolj 
možen trajnosten način.



Vloga v Fireexpert

• Povezovanje RR organizacij z gradbeno operativo, člani ZBS

• Prenosa informacij o projektu med člane ZBS in ostale akterje v 
betonski stroki, kar bo koristilo članom in stroki na splošno

• Organizacija in izvedba vprašalnikov in anket

• Prenos potreb betonske stroke na področju požarne varnosti v LL 

• Organizacija delavnic in prenos znanja iz LL v prakso



Hvala za vašo pozornost.

Vse podrobnejše informacije so na voljo na www.zabeton.si


