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Strokovno srečanje  
sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev (CKT) pri OZS 

 
 

temin: petek, 15. marec 2019  

lokacija: Smrekarjeva domačija (Grobišče 11, 6258 Prestranek) 

 
 
 
 
 
 
ga. Melita Stegel,  tel.: +386 31 632 550     https://www.smrekarjeva-domacija.si/ 

           https://www.youtube.com/watch?v=EAeAEykd2so 

P R O G R A M : 

skupne teme: 

ob   9:30 uri dobrodošlica in evidentiranje 

ob 10:00 uri Pozdrav in uvodne besede – Predsednik sekcije g. Bogdan Oblak 

ob 10:15 uri EMBALAŽA in ODPADKI v kamnoseštvu in v cementninarstvu  

IVD Maribor – mag. Katarina Železnik Logar 

 embalaže v kamnoseštvu in kako ravnati z njo: kartuše, kovinska embalaža, les, 
palete, zaboji, jekleni trakovi, plastika, pvc folja, gastropen folja, stiropor, stirodur, 
karton, papir, embalaža barv in razredčil 

 odpadki v kamnoseštvu: voda in usedline – mulj, odrezki, pesek, zemlja, embalaža, 
…  nevarni odpadki: prazne pločevinke, kartuše, spreji, plastenke, strjeni ostanki 
lepil in smol, ostanki maziv in hidravličnih olj, mastne krpe, … 

 hramba nevarnih snovi 

 tehnološki izmet - je odpadek ali ne? 

 embalaža pri proizvodnji cementnih izdelkov: voda in usedline, razbiti strešniki in 
ostanki betona, folija, PET trak, karton, plastika in plastični sodi, kovinski odpadki, 
papir in papirnate vreče, rokavice, čevlji in krpe od čiščenja, palete, ... 

 olja (opažno, rabljena olja, kurilno olje), nitro barve in razredčila, … 
 
Predavanje bo zajemalo tudi: 
EMBALAŽA 

 novonastale obveznosti po spremembi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo, kaj to pomeni za kamnoseke in cementninarje? Kdo je pridobitelj/uvoznik 
embaliranega blaga, kdo je embaler? 

 kdaj se je potrebno prijaviti v evidenco pri ARSO in poročati o embalaži dani na trg? 
ODPADKI 
 zakonodajne obveznosti na področju ravnanja z odpadki (gradbeni in drugi odpadki) 

 obveznosti  in odgovornosti pri ravnanju z nastalimi odpadki (ločeno zbiranje, 
začasno shranjevanje, prevoz, evidenčni listi, poročanje o ravnanju z nastalimi 
odpadki 

 
ob 13:00 uri – kosilo 

mailto:igor.pipan@ozs.si
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strokovne teme – ločeno po dejavnostih: 

 

  K A M N O S E K I : 

 

ob 14:30 uri MONTAŽA KAMNITIH ELEMENTOV NA NIZKO ENERGETSKI 

GRADNJI     

Zelena gradnja – g. Štefan Piškur 

Splošna predstavitev energetsko varčne gradnje objektov  

 Kako kakovostno vgrajevati kamen na take objekte 

 Na objektih z zelo debelimi toplotnimi ovoji in detajli, ki morajo zagotavljati 
popolno vodotesnost in zrakotesnost se pojavljajo težave pri vgradnji težkih 
kamnitih elementov. Mnogo je že znanih rešitev, iz dneva v dan pa se 
pojavljajo nove, boljše in trajnejše. Naj navedem nekaj primerov in prosimo 
za predstavitev najučinkovitejših rešitev zanje: 
 Okenske police, pragovi in pripire: 

- o   problem vodotesnosti pri vodilih za rolete 
- o   problem pritrditve police, ko je toplotna izolacija premalo nosilna 

 Kamniti portali, okvirji oken, okrasni elementi na fasadah:  
- Problematika sidranja skozi debel sloj toplotne izolacije. Kakšna 

sidra uporabiti, da ne pride do povešanja elementov in kako sidrati, 
ko moramo prebijati skozi hidroizolacijo ali zrakotesni ovoj v nosilno 
konstrukcijo?  

- Še večji problem so montažne hiše in sidranje v lesene dokaj 
dinamične konstrukcije. Kako na takih objektih zagotoviti stabilnost 
in dovolj elastične detajle hidroizolaciji na policah, pragovih in 
drugih elementih. 

 

ob 16:00 

 

 

odmor 

ob 16:30 uri Osnovno o AvtoCad programu in uporabnost za kamnoseke  

ga. Petra Žirovnik Grudnik 

 Osnovna predstavitev AvtoCad programa in možnosti, ki jih ponuja, 

 predstavitev modulov v programu, 

 odpiranje, obdelava in shranjevanje načrtov za potrebe komercialistov in 
tehnologov v obrtnih delavnicah: 
o konfiguracija – personalizacija programa (kotirne črte, velikosti in barve 

pisav, nastavitve tiskanja…) 
o izdelava glave načrta, 
o odpiranje načrtov, 
o upravljanje s parti in layerji - kopiranje ali shranjevanje za nas 

uporabnih delov risb v nove layerje ali parte ter brisanje neuporabnih 
delov načrtov tako, da bodo naši načrti res čisti tudi v ozadju. (sicer se 
pojavljajo težave pri programiranju strojnih obdelav) 

o prebarvanje črt, krivulji in površin za naše potrebe, 
o kotiranje in vnašanje komentarjev,  
o osnove risanja, vnašanje rastrov, šrafur, talnih in stenskih oblog 

ponavljajočega se formata ali vzorca več formatov 
o pretvorba površin ali solda v črte, 
o eksplodiranje ali povezovanje, 
o izdelava tlorisa, narisa, stranskega risa ter prerezov iz 3d modela. 

mailto:igor.pipan@ozs.si
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  IZDELOVALCI CEMENTNIH IZDELKOV : :: 

 

ob 14:30 uri RECIKLAŽA BETONA IN VODE – SMERNICE IN SMOTRNOST 

UPORABE V PROIZVODNJI BETONSKIH IZDELKOV  

IRMA - dr. Jakob Šušteršič, univ.dipl.inž.grad. 

»V predavanju bo predstavljeno recikliranje, predvsem betona, kot gradbenega 
odpadka, ki nastane pri novogradnji, načrtovanem rušenju obstoječih objektov 
in rušenju, ki je posledica naravnih nesreč. V nadaljevanju se bo obravnavala 
možnost uporabe recikliranega betona, katerega količine so precej večje od 
količin reciklirane vode, ki nastane pri proizvodnji betona, oziroma pri pranju 
proizvodnih in transportnih naprav. Predvidena je tudi kratka predstavitev 
lastnosti betonov z granulirano gumo, ki se proizvaja iz odpadnih avtomobilskih 
pnevmatik.«  

 

ob 16:00 

 

 

odmor 

ob 16:30 uri KEMIJSKI DODATKI K BETONU – NAJNOVEJŠI TRENDI ZA 

IZBOLJŠANJE LASTNOSTI SVEŽEGA IN OTRDELEGA BETONA S 

POUDARKOM NA PROIZVODNJI BETONSKIH IZDELKOV  

g. Andrej Peteln  

»Vsi smo priča današnjemu hitremu razvoju na vseh področjih, podobno pa tudi 
gradbena kemija prinaša na trg nove in nove materiale. 
Udeleženci srečanja se bodo s tem predavanjem seznanili z možnostmi, ki so 
jim danes na razpolago.  
Predstavljeni bodo dodatki betonu, ki so dandanes tehnično in ekonomsko nujni 
za vse zahtevnejše betone (podobno kot ni možno kuhati slastnih jedi brez 
začimb). V dodatku pa bo govora še o betonskih prefabrikatih v agresivnem 
okolju (= o priporočeni sestavi betona in možnih površinskih impregnacijah 
oziroma drugih zaščitah).« 

 

 

ob 18:30 uri – večerja  

  

 
 

  Bogdan Oblak  l.r. 
  Predsednik sekcije 
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