
                                                                                                                                                            

                                                  
vabita v sredo, 5. junija 2019 na seminar 

 
 

SPLOŠNO O ZAHTEVAH ZA BETON IN SESTAVINE BETONA 

 

Datum:  5. junij 2019 
Ura:   od 10.00 do 14:00 
Kraj:   SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje) 
 

Vsebina 

1.2.2016 je bila objavljena nova izdaja standarda SIST 1026 Beton – Specifikacija, lastnost, proizvodnja 
in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206, ki je bil prilagojen spremembam standarda SIST EN 
206:2013. Istočasno je bil objavljen tudi slovenski prevod standarda SIST EN 206:2013.  

Novosti in spremembe omenjenih standardov so na strokovni in razumljiv način predstavljene v 
Priročniku za beton Načrtovanje in vgradnja betona, ki ga je v letu 2018 izdalo ZBS Združenje za beton 
Slovenije. Namenjen je vsej strokovni javnosti, ki se z betonom kakorkoli ukvarja, cilj Priročnika je tudi 
poudariti pomen standardov in pomen upoštevanja njihovih vsebin in zahtev v praksi. 

Na izobraževanju, ki bo organizirano v dveh delih, bodo predstavljene vsebine Priročnika, v prvem 
splošni del in sestavine betona, v drugem, ki je planirano jeseni, pa poleg splošnega dela še preiskave 
svežega in strjenega betona. 

Tako se boste na tem izobraževanju lahko seznanili z novostmi, ki jih prinašata oba standarda ter 
predvsem z napotki, kako se novim zahtevam prilagoditi. Spremembe se nanašajo na zahteve glede 
trajnosti betona in na tem bodo temeljili tudi poudarki na izobraževanju: to so načrtovanje betona z 
upoštevanjem stopenj izpostavljenosti, možna uporaba različnih vrst osnovnih materialov: cementi, 
agregati, kemijski in mineralni dodatki, vlakna in voda ter vpliv le-teh na lastnosti svežega in strjenega 
betona. Vsak od naštetih osnovnih materialov s svojimi lastnostmi vpliva na končno zahtevano lastnost 
strjenega betona, ki je podana preko stopenj izpostavljenosti. 

Faza načrtovanja betona se prične s spoznavanjem zasnove konstrukcije. Ključno pri tem je pravilna 
postavitev konstrukcijskega elementa v okolje, kateremu bo le ta izpostavljen. Običajno je konstrukcijski 
element izpostavljen različnim zunanjim vplivom, ki se medsebojno prepletajo, zato je pomembno iz teh 
kombinacij izluščiti strožje mejne vrednosti glede na posamezno stopnjo izpostavljenosti. To praktično 
pomeni, da navedemo pri načrtovanem opisu oziroma označevanju betona vse stopnje izpostavljenosti, 
pri načrtovanju sestave betona pa uporabimo osnovne materiale in skupno sestavo, ki doprinese k 
trajnosti konstrukcijskega elementa in s tem celotne konstrukcije.  
 

Predavatelji so strokovnjaki, ki so v okviru SIST TC/BBB sodelovali pri prevajanju standarda SIST EN 
206 in pri reviziji nacionalnega dodatka standarda SIST 1026.  

 

 
 

 

 



Komu je seminar namenjen:  

Seminar je namenjen proizvajalcem in uporabnikom betona ter vsem, ki jih področje zanima ali so z njim 
povezani:  

- načrtovalcem betona in betonskih konstrukcij, 
- projektantskim firmam, 
- proizvajalcem betona, 
- gradbenim podjetjem, ki beton vgrajujejo, 
- nadzornikom gradbišč in gradbenim inšpektorjem. 

 
 

Kaj boste pridobili z udeležbo: 

Predvsem spoznali zahteve novih standardov SIST EN        
206:20103+A1:2016 in SIST 1026:2016 , ki so najbolj ključne za 
pravilno projektiranje betona za doseganje ustrezne trajnosti 
betona oz. betonske konstrukcije.  
 
Vsak udeleženec bo prejel original standard standard SIST EN 
206:2013 v papirni obliki. 
                                                                                    

 
 
Program seminarja 

Mag. Franci Kavčič,  
Igmat d.d. 

Trajnost objektov 

Izpostavljenost betona okolju 

Mejne vrednosti za sestavo in lastnosti betona 

Specifikacija, označevanje betona 

Praktični primeri stopenj izpostavljenosti 

Sestavine betona: Agregat, mineralni dodatki, vlakna in voda 

 
Dr. Andrej Ipavec, 
Salonit Anhovo, d.d. 

 
Sestavine betona: cement 

Mag. Vesna Jereb, TKK 
Srpenica d.o.o. 

 
Sestavine betona: kemijski dodatki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Izvajalci  
 
 
Mag. Franci Kavčič, IGMAT d.d. 

 
 
Dr. Andrej Ipavec, Salonit Anhovo    

 
 

Mag. Franci Kavčič se že od svoje prve zaposlitve v laboratoriju SCT-ja ukvarja z gradbenimi materiali, 
še posebej betonom. Tako je skupaj s sodelavci pripomogel k izgradnji večjih infrastrukturnih objektov 
ter vpeljavi novih tehnologij in materialov. V Inštitutu IGMAT d.d. deluje že od nastanka leta 1991. V 
obdobju od 1996 do 2001 je bil redno zaposlen na UL FGG kot asistent na področju masivnih in lesenih 
konstrukcij. Po vrnitvi na IGMAT d.d. je svoje delovanje razširil na področje certificiranja, izkušnje je 
pridobil s sodelovanjem v evropskem projektu. Kot presojevalec na različnih področjih deluje od leta 
2004. Je tudi vodilni strokovnjak za STS v okviru IGMAT-a. Je član SIST-a TC/BBB že od njegove 
ustanovitve v letu 1992 ter se aktivno ukvarja s standardizacijo na področju betona in betonskih izdelkov. 
Bil je med soustanovitelji Združenja za beton Slovenije leta 2003 in kot član Sveta strokovnjakov vsa leta 
njegov aktivni član. Sodeluje tudi v drugih strokovnih združenjih, kot so PIARC, POGP v okviru MGRT, 
IZS, CEN … Sedaj kot pomočnik direktorja v IGMAT-u skrbi za tehnično področje delovanja Inštituta. 

 

Dr. Andrej Ipavec je vodja razvoja v podjetju Salonit Anhovo, kjer planira, načrtuje, nadzoruje in odloča 
o razvoju tehnologij in proizvodov v podjetju. Ukvarja se tudi s optimizacijo proizvodnje, trajnostnim 
razvojem v cementni industriji in z umeščanjem le-te v krožno gospodarstvo. Že kot študent na Fakulteti 
za kemijo in kemijsko tehnologijo se je ukvarjal s študijem lastnosti in mikrostrukture cementnih veziv. 
Doktoriral je leta 2013 na temo »Vpliv sestave cementnega veziva na potek kemijskih reakcij s kloridnimi 
in sulfatnimi ioni«. Izdal je več člankov in publikacij na temo cementnih veziv in betona. Aktivno sodeluje 
kot član tehničnega komiteja SIST TC /BBB in je tako sodeloval pri prevajanju standarda SIST EN 2016 
in pri pripravi nove izdaje standarda SIST 1026. Aktiven je tudi v Združenju za beton Slovenije. 

 



mag. Vesna Jereb, TKK Srpenica 

 
 
 
Kje? 
 
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST), Šmartinska c. 152, 
Ljubljana 

Slovenski inštitut za standardizacijo SIST) se nahaja v 
nakupovalnem središču BTC, na severnem delu hale A (nekdanji 
sedež uprave BTC). Predavalnica SIST je v 2. nadstropju. Ob 
vseh stavbah nakupovalnega središča BTC so na voljo 
brezplačna parkirna mesta. 
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Mag. Vesna Jereb, univ. dipl. kem. je 10 let aktivna na področju gradbene kemije in sicer v podjetju 
TKK d.o.o. v Srpenici v Zgornjem Posočju. Dela na razvoju kemijskih dodatkov za beton in sanacijskih 
malt. Končni cilj so učinkoviti izdelki, varni za uporabo in skladni z ustreznimi produktnimi standardi. 
Sodeluje tudi pri uvajanju novih izdelkov na teren in tehnični podpori končnim uporabnikom. Gre 
predvsem za področje JV Evrope, kjer je TKK prisoten s tovrstnimi izdelki; zadnji večji infrastrukturni 
projekt je gradnja avtoceste v Črni Gori. Prav tako sodeluje z drugimi partnerji v stroki, aktivna je tudi 
kot članica v dveh tehničnih odborih pri SIST-u (za beton, prednapeti in armirani beton ter za veziva) kot 
tudi v Združenju za beton Slovenije. 

 



PRIJAVNICA – 2019-1/13 
 

                                                                                                  
 

 
SPLOŠNO O ZAHTEVAH ZA BETON IN SESTAVINE BETONA 

5.6.2019 

 

Prosimo, vpišite svoje podatke. 

 

Ime in priimek udeleženca 

 

 

 Naziv organizacije/podjetja 

 

 

Naslov 

 

 

Davčna številka 

 

 

 Telefon 

 

Faks 

E-pošta 

 

 

Datum Podpis in žig 

Prijave na seminar: Prijavnice pošljite najkasneje do petka, 31.5.2019 na Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska c. 152, 
SI-1000 Ljubljana, po elektronski pošti na seminarji@sist.si ali po faksu na številko 01/478 30 94.  

Število mest je omejeno.  

Prijavnica velja kot naročilnica. Vaša prijava na seminar je sprejeta, ko prejmete potrditev po elektronski pošti. 

KOTIZACIJA 

Kotizacija za udeležbo znaša 199,00 € +  22 % DDV (skupaj z DDV 242,78 €) 

- člani SIST in SIST/TC imajo pri kotizaciji 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom je 194,22 €), 

- organizacije, ki prijavijo 2 ali več zaposlenih, imajo pri kotizaciji 5 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom 
za posameznika je 230,64 €). 

 

Popusti se ne seštevajo.  

V kotizacijo so vključeni gradivo, original standard SIST EN 206:2013 v papirni obliki, postrežba med odmorom in potrdilo o udeležbi. 

Prosimo, da kotizacijo za predstavitev poravnate najpozneje 3 delovne dni pred začetkom seminarja na račun pri Upravi za 
javne prihodke 01100-6030348413, sklic na št. 00-53- 61615-DŠ prijavitelja. Račun boste prejeli po seminarju. 

Odpoved: Zadnji rok za odjavo udeleženca je 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri 
odjavah po tem roku ali ob neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti. 

V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano 
kotizacijo vrnemo. 

 

 


