
 

 
 

 
vabi na seminar 

 
TRAJNOSTNA GRADNJA Z VIDIKA NOVE UREDBE CPR –  

KAKO GRADITI V PRIHODNJE? 
 
 
Datum: 21. november 2013 
Ura:  od 9.30 do 14.30 
Kraj:  SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje) 
 

Kako graditi v prihodnje? Pred nami so številni izzivi: ekonomske razmere, podnebne spremembe, 
energijska odvisnost in omejenost naravnih virov ter prizadevanja za zdravo življenjsko okolje. 
Usmerjenost k skoraj ničenergijskim stavbam ob upoštevanju okoljskih vplivov stavbe, ekonomičnosti, 
funkcionalnosti, kakovosti bivalnih razmer in sožitja stavbe z družbenim okoljem je neizogibna. Vse to 
(okoljski, ekonomski in družbeni vidik) so značilnosti »trajnostne stavbe« in ustvarjajo temelj prihodnje 
družbe. 

Trajnostna gradnja pridobiva veljavo in vstopa v zakonodajo. Uredba EU o gradbenih proizvodih 
(CPR) je vpeljala novo osnovno zahtevo za gradbene objekte – »trajnostno rabo naravnih virov«, ki 
govori o recikliranju gradbenih objektov, njihovih materialov in delov po zrušenju, trajanju gradbenega 
objekta ter o uporabi okoljsko združljivih surovin in sekundarnih materialov v gradbenih objektih.  
 
Cilje nove uredbe je mogoče doseči z upoštevanjem evropskih standardov. Evropska organizacija za 
standardizacijo (CEN/TC 350) je že zasnovala shemo standardov s področja trajnostne gradnje, ki 
bodo predstavljeni na seminarju.  
 
V SIST smo se odločili, da vsem zainteresiranim skupinam predstavimo trajnostno gradnjo z vidika 
evropske in slovenske zakonodaje (Uredba o gradbenih proizvodih), osnovne standarde s področja 
trajnostne gradnje ter primere iz prakse. K sodelovanju smo zato povabili strokovnjake s področja 
gradbeništva. Vsi udeleženci pa bodo brezplačno prejeli tudi nov standard SIST EN 
15804:2012+A1:2013, Trajnostnost gradbenih objektov – Okoljske deklaracije na proizvodih – 
Osnovna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode, v angleškem jeziku, ki bo izdan 
decembra 2013. 
 
Komu je namenjena predstavitev? 
 

– investitorjem in izvajalcem gradbenih del, 
– naročnikom in dobaviteljem gradbenih proizvodov, 
– uporabnikom in proizvajalcem gradbenih proizvodov ter opreme za gradbeništvo, 
– predstavnikom organov nadzora nad blagom, nadzornikom gradbišč, 
– inženirskim podjetjem, samostojnim projektantom in zaposlenim v projektantskih podjetjih, 
– občinam, stanovanjskim skladom, izobraževalnim institucijam in vsem, ki jih področje zanima. 

 
Kaj boste pridobili z udeležbo? 
 

– seznanili se boste z zakonodajo na področju trajnostne gradnje, 
– predstavljeni bodo standardi za trajnostno gradnjo ter primeri iz prakse, 
– imeli boste priložnost izmenjati mnenja in informacije s strokovnjaki,  
– v seminarsko gradivo je vključen tudi nov standard SIST EN 15804:2012+A1:2013 v 

angleškem jeziku. 
 

Prepričani smo, da boste z udeležbo pridobili številne koristne informacije za svoje delo. 
 



 

 
 

TRAJNOSTNA GRADNJA Z VIDIKA NOVE UREDBE CPR –  
KAKO GRADITI V PRIHODNJE? 

 
PROGRAM 21. november 2013 
 
 

9.30–9.45 Prijava udeležencev 

9.45–10.00  mag. Edita Kiralj, SIST 
Standardizacija na področju trajnostne gradnje 

10.00–10.30 Jože Kočar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Nova Uredba CPR in vidik trajnostne gradnje 

10.30–11.00 Saša Galonja, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
Trajnostna gradnja in zakonodaja v Sloveniji 

11.00–11.30 Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK  
Pilotna uporaba meril trajnostne gradnje (FP7 OPEN HOUSE) 

11.30–12.00 Odmor 

12.00–14.00 Friderik Knez, ZAG  
Ali je trajnostnost aktualna in kaj prinaša? 

14.00–14.30 Zaključek in razprava 

 
 
Kako do nas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
LJ - CENTER

OBVOZNICA 

CITY PARK 
   HALA  A 

KOLOSEJ 

SIST se nahaja v nakupovalnem središču BTC, 
na severnem delu hale A (bivši sedež uprave 
BTC). Predavalnica SIST je v 2. nadstropju. Ob 
vseh stavbah nakupovalnega središča BTC so po 
9. uri na voljo brezplačna parkirna mesta. 



 

PRIJAVNICA – 2013-10 
  
 

TRAJNOSTNA GRADNJA Z VIDIKA NOVE UREDBE CPR –  
KAKO GRADITI V PRIHODNJE? 

21. november 2013 
 
 
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, 15. novembra 2013, na Slovenski inštitut za 
standardizacijo, Šmartinska c. 152, SI-1000 Ljubljana po navadni pošti ali po elektronski pošti na 
seminarji@sist.si ali po faksu na številko 01/478 30 94.  
Število mest je omejeno. Prijavnica velja kot naročilnica. 
 
KOTIZACIJA 
 
Kotizacija za udeležbo znaša 180 EUR + 22 % DDV (cena z DDV je 219,60 EUR). 
– člani SIST in SIST/TC imajo pri kotizaciji 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom je 

175,68 EUR), 
– organizacije, ki prijavijo 2 ali več zaposlenih, imajo pri kotizaciji 5 % popusta (cena z DDV in 

upoštevanim popustom za posameznika je 208,62 EUR). 
 
Popusti se ne seštevajo. V kotizacijo je vključeno seminarsko gradivo, standard SIST EN 
15804:2012+A1:2013, potrdilo o udeležbi in postrežba.  
 
Prosimo, da kotizacijo za predstavitev poravnate najpozneje 4 delovne dni pred začetkom 
dogodka na račun pri Upravi za javne prihodke 01100-6030348413, sklic na št. 00-53-DŠ 
prijavitelja. Račun boste prejeli po seminarju. 
 
Odpoved: Zadnji rok za odjavo udeleženca je 4 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam 
kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti. 
 
V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem 
primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.  


