
 

 

POVABILO NA STROKOVNI POSVET 

OKOLJSKE LASTNOSTI PROIZVODOV ZA KAZALNIKE TRAJNOSTNE GRADNJE 

V sredo, 6. marca 2019, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na Dunajski cesti 18 v okviru sejma DOM  

v dvorani na Galeriji med 10.30 in 13.30 potekal strokovni posvet o pomenu izkazovanja okoljskih lastnosti 
gradbenih proizvodov, konkurenčnih prednostih za proizvajalce in povezovanja z nastajajočim sistemom 
vrednotenja trajnostne gradnje v Sloveniji. 

TEMA 

Z letošnjim letom se je pod okriljem širšega projekta iz programa LIFE IP CARE4CLIMATE pričela druga faza 
priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje. Za razvoj kazalnikov trajnostne gradnje je 
ključna transparentnost glede okoljskih lastnosti gradbenih proizvodov, kot jo podajajo okoljske produktne 
deklaracije (EPD). Okoljska deklaracija tipa III – EPD (Environmental Performance Declaration) je dokument, ki 
daje najbolj transparenten vpogled v okoljske lastnosti gradbenega proizvoda. Predstavlja osnovo za  vpis izdelka 
v podatkovno bazo izdelkov z znanimi okoljskimi lastnostmi in je kot taka nepogrešljivo orodje pri okoljskem 
vrednotenju stavb. Osnova za EPD je izvedena LCA analiza, ki mora zadoščati določenim kakovostnim 
standardom. Kako daleč so na tem področju slovenski proizvajalci in dobavitelji? 

Pričujoča delavnica je ena izmed več načrtovanih posvetovalnih dogodkov s ključnimi deležniki in bo podlaga za 
pripravo prvega osnutka trajnostnih kazalnikov načrtovanega za testiranje v letu 2020. Projekt LIFE IP 
CARE4CLIMATE poteka pod koordinacijo Ministrstva za okolje in prostor, pri razvoju meril pa sodelujeta Gradbeni 
inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije.  

VSEBINA 

10:30 – 11:40 Predstavitev stanja priprave trajnostnih kazalnikov v Sloveniji in projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE, stanje na področju okoljskih deklaracij proizvodov (Tanja Mencin-MOP, 

Marjana Šijanec Zavrl, Miha Tomšič - GI ZRMK, Sabina Jordan, Friderik Knez - ZAG) 

11:40 - 13:00 Okrogla miza: Okoljske deklaracije gradbenih proizvodov – Izkušnje proizvajalcev  

(uvodničarji: Boštjan Černe –TRIMO, Primož Bernard - KNAUFINSULATION,  

Matjaž Žnidaršič – REFLEX, Rajko Bezjak – URSA in drugi; moderator: Friderik Knez, ZAG)  

13:00 – 13:30 Druženje z udeleženci ob prigrizku 

SODELUJOČI IN VABLJENI 

Na dogodku bodo s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za 
gradbeništvo Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor ter predstavniki proizvajalcev. Prireditev bo povezovala 
Neva Jejčič, GI ZRMK. 

Na posvet so vabljeni predstavniki proizvajalcev, investitorjev, strokovnjaki, načrtovalci, predstavniki ministrstev 
in lokalnih skupnosti, upravljavci stavb in druga zainteresirana strokovna javnost.  

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 1 kreditno točko iz 
izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Udeležba na posvetu je brezplačna, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije dogodka prijavite. 

Prijave sprejemamo preko spletne povezave TUKAJ (http://tiny.cc/oi1j3y) ali e-pošte: 

usposabljanje@gi-zrmk.si ali QR kode do torka 5. marca 2019. 

Vljudno vabljeni.  

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije 

za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za podnebne spremembe.  

https://docs.google.com/forms/d/16zaG4qOdti8ZdpFw731qlhrRskDLdzACkj_4dP-DJfc/edit
http://tiny.cc/oi1j3y
mailto:usposabljanje@gi-zrmk.si


 

 

 

VEČ 

Okoljska deklaracija tipa III – EPD (Environmental Performance Declaration) je dokument, ki daje najbolj 
transparenten vpogled v okoljske lastnosti gradbenega proizvoda. Predstavlja osnovo za vpis izdelka v 
podatkovno bazo izdelkov z znanimi okoljskimi lastnostmi in je kot taka nepogrešljivo orodje pri okoljskem 
vrednotenju stavb. Osnova za EPD je izvedena LCA analiza, ki mora zadoščati določenim kakovostnim 
standardom. Te opredeljuje standard EN 15804, katerega novelacijo pričakujemo v prvi polovici leta 2019. S tem 
bo postavljeno ogrodje integracije okoljskih lastnosti v oznako CE, če bo proizvajalec te želel poudariti. Za 
posamezne vrste proizvodov, za katere dajanje na trg ureja sistem evropskih ocenjevalnih dokumentov (EAD) pa 
je to možno že danes. Trenutno stanje v EU je tik pred tem, da se bo pričela integracija okoljskih lastnosti v oznako 
CE. Ker mnogi proizvajalci že imajo ustrezne LCA analize, pričakujemo, da bo razvoj dokaj hiter ter da bodo 
podatkovne baze s specifičnimi proizvodi hitro rasle. 

Informacija, podana v EPD bo torej bistvena za konkurenčnost in bo tudi selektivna pri izbiri materialov za 
konkretne stavbe, saj prihajajoči sistemi vrednotenja trajnostnih stavb, tudi v Sloveniji in seveda drugod po EU 
temeljijo na poznavanju okoljskih lastnosti posameznih gradbenih proizvodov. Kje je vaše podjetje? Morda že 
imate EPD, se nanj pripravljate? Morda ne verjamete, da bo spremembe prišlo ali morda menite, da se vas ne 
bodo dotaknile? 

Vabimo vas na delavnico na temo EPD oziroma okoljskih lastnosti gradbenih proizvodov v kontekstu zakonodaje 
in prizadevanj EU in Slovenije da trajnostna gradnja končno zadiha s polnimi pljuči. Želimo slišati vaše mnenje in 
razumeti vaš pogled, ki ga bomo s pridom uporabili pri snovanju končne oblike kazalnikov trajnostne gradnje za 
Slovenijo. 

PROGRAM 

Ura Naslov Predavatelj 

10:15 – 10:30 Registracija udeležencev 

10:30 – 10:40 Uvodni nagovor MOP 

Pomen slovenskih meril za trajnostno gradnjo, 
nacionalne prioritete in povezava z zelenim 
javnim naročanjem na področju stavb  

Tanja Mencin,  
Ministrstvo za okolje in prostor 

10:40 – 10:55 Stanje glede razvoja trajnostnih kazalnikov v 
Sloveniji -primer energija, LCC 

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl,  

GI ZRMK 

10:55 – 11:10 Stanje glede razvoja trajnostnih kazalnikov v 
Sloveniji - primer okoljski vplivi 

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK 

 

11:10 – 11:20 2. faza priprave slovenskega sistema za 
vrednotenje trajnostne gradnje in  
projekt LIFE IP CARE4CLIMATE  

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl,  

GI ZRMK,  

Dr. Sabina Jordan, ZAG 

11:20 – 11:40 Okoljske deklaracije gradbenih proizvodov – 
stanje in novosti 

Friderik Knez, ZAG 

11:40 – 11:45 Napovednik okrogle mize Neva Jejčič, GI ZRMK 

11:45 – 13:00 Okrogla miza (moderator Friderik Knez, ZAG) 

Deklaracije gradbenih proizvodov – izkušnje proizvajalcev 

Uvodničarji 

 TRIMO Dr. Boštjan Černe 

KNAUFINSULATION Primož Bernard 

REFLEX Matjaž Žnidaršič 

URSA Rajko Bezjak 

KEMA Robert Smodiš 

Razprava 

13:00 – 13:30 Druženje z udeleženci ob prigrizku 

 


