
                      

 

 
 

Odbor polagalcev keramičnih oblog 

 

 

 

Spoštovani !  

  

Odbor polagalcev keramičnih oblog pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, tako kot vsako leto 

organizira 

 

USPOSABLJANJE POLAGALCEV KERAMIČNIH OBLOG 
 

ki  bo potekalo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Celovška 69, v Ljubljani,  

velika sejna dvorana, 
 

v četrtek, dne 16. marca 2017 s pričetkom ob 12.30 uri  
in predvidenim zaključkom ob cca 17.15 uri 

 

Program izobraževanja je priložen 
 

 
Kotizacije za člane OZS in njihove zaposlene NI. 
 

Kotizacija za zunanje je 39,00 € (vključno z ddv). 
 

Obvezna je prijava preko spletnega portala na tej povezavi.  

 

Informacije in dodatna pojasnila: 

Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije: sekretar sekcije gradbincev 

Janko Rozman  

01/58 30 540, 031 347 201 ali e-naslov janko.rozman@ozs.si  

 

Do našega srečanja vas lepo pozdravljamo. 

 

 

Sekretar Sekcije gradbincev          Predsednik  

             Odbora polagalcev keramičnih oblog 

        Janko Rozman        Miran Jernejčič l.r. 

 
 

 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000116h4w
mailto:janko.rozman@ozs.si


                      

 
Sekcija gradbincev, Odbor polagalcev keramičnih oblog 

 

Usposabljanje polagalcev keramičnih oblog 
  

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 69, v Ljubljani,  

velika sejna dvorana; 16. marec 2017 

 

12.15 – 12.30  Prihod in registracija udeležencev 

 

12.30 – 12.45  Otvoritev srečanja, predstavitev dela odbora 

Miran Jernejčič, predsednik Odbora polagalcev keramičnih oblog 

12.45 – 13.15  Nova gradbena zakonodaja 

 Janko Rozman, sekretar sekcij, OZS 

13.15 – 13.45  Vajeništvo v prihodnje 

 Božena Germelj Drstvenšek, vodja službe javnih pooblastil OZS 

13.45 – 14.15  Opravljanje storitev v Avstriji – novosti v predpisih 

 Zdenka Bedekovič, svetovalka OZS 

14.15 – 14.45  Predstavitev Znaka odličnosti v gradbeništvu 

 Janko Rozman, sekretar sekcij, OZS 

 

14.45 – 15.15  Odmor 

 

15.15 – 16.00 

 

Kakovost vodotesnih mas glede na zahteve standarda EN 14891 

Posebnosti proizvoda HIDROSTOP VARIO 

Razlika v kakovosti lepil za ploščice z vidika standarda  

EN 12004 in zahtev prakse 

Kakovost ploščic glede na standard EN 14411 

Razlika med cementnimi in polimernimi vezivi 

Stanko Polajner, Kema Puconci 

 

 

16.00 – 16.45 

 

Sistem balkona, terase in bazena s proizvodi  

- izvedba detajlov tesnjenja 

- izvedba dilatacij 

- polaganje keramike XXL formata 

- izvedba epoksidnega estriha 

- izvedba drenažnega estriha 

- izvedba terase brez uporabe cementnih veziv in posledično 

brez izcvetanja 

Bojan Sukič, Kema Puconci 

 

 

16.45 – 17.15 Razprava, vprašanja in zaključek usposabljanja  

 
   

  

Izvedbo usposabljanja bo podprl pokrovitelj KEMA Puconci d.o.o. 
 

Za prijavo preko spletnega portala kliknite tukaj.  
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