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Uvod 
 
Udeleženci pridobijo celovito informacijo o zahtevah za postavljanje lesnih proizvodov na 
notranji in mednarodni trg. Področje lesne industrije je s standardizacijskega vidika 
harmonizirano in neharmonizirano. S tem v zvezi poteka tudi certificiranje in spoštovanje 
zahtev za postavljanje proizvodov na trg.  
 
Na seminarju bodo predstavljene zahteve iz Uredbe EU, št. 305/2011 o gradbenih 
proizvodih (CRP - Construction products regulation), ki določa pogoje za dajanje 
gradbenih proizvodov na trg in omogočanje dostopa do njih z uvedbo usklajenih 
(harmoniziranih) pravil o načinu navajanja lastnosti gradbenih proizvodov v zvezi z njihovimi 
bistvenimi značilnostmi in o uporabi oznake CE na teh proizvodih. 
 
Prikazani bosta certifikacijski shemi FSC in PEFC, ki stremita k ohranitvi gozdov oziroma 
sta zasnovani na odgovornem gospodarjenju z gozdom, ter na principu sledljivosti lesa iz 
certificiranih gozdov, od drevesa do končnega izdelka. 
 
Predstavljena bo shema prostovoljnega certificiranja Oddelka za lesarstvo Biotehniške 
fakultete, v okviru katerega že vrsto let deluje Laboratorij za preskušanje pohištva. Shema 
omogoča pridobitev Certifikata o skladnosti in Znaka skladnosti, s katerim imetnik izkazuje 
kakovost izdelka in skladnost le tega z zahtevami produktih standardov. 
 
Predstavljena bo dejavnost SIST in pomen standardov ter Kontaktna točka SIST. Kontaktna 
točka SIST ima naloge po pooblastilih države RS, da brezplačno izobražuje in informira 
uporabnike o pravilih (zapisanih v zakonodaji in standardih) za postavljanje proizvodov na 
notranji trg EU. 
 
V zaključnem delu seminarja bodo prikazane dejavnosti posameznih laboratorijev Oddelka za 
lesarstvo BF, sledil bo ogled laboratorijev in demonstracije najbolj tipičnih standardnih 
preskusnih metod.  

 



Predstavitev je namenjena 
 
- podjetjem, 
- preskusnim laboratorijem, 
- gospodarskim interesnim združenjem, 
- uporabnikom, 
- zakonodajalcem in 
- vsem, ki jih področje zanima. 
 
 
Kaj boste pridobili z udeležbo 
 
- Udeleženci bodo spoznali prednosti certificiranja na podlagi uredbe o gradbenih proizvodih 
(CPR), standardov FSC in PEFC ter prostovoljnih shem certificiranja. 
- Predstavljen bo pomen standardov in standardizacije na področju lesne industrije. 
- Prikazane bodo dejavnosti laboratorijev Oddelka za lesarstvo, ki predstavljajo podporo 
slovenski lesni industriji. 
 
 
Kako do nas 
 
Naslov: 
Rožna dolina 
Cesta VIII/34 
1000 Ljubljana 
 
Z osebnim avtomobilom je možen dostop neposredno iz Ljubljanske obvoznice izvoz 
Brdo ali iz glavnih vpadnic v mesto, predvsem iz Tržaške ceste. Imamo veliko 
parkirišče, zato težav s parkiranjem ni. 
 

 

Za lažjo navigacijo še naše GPS koordinate: 

N 46 02.906, E 14 28.764 (GPS) 

46.048425, 14.479398 (Decimal Degrees) 



 

Program 
 

9.10 - 9.20 

 
Pozdravni nagovor: prof. dr. Miha Humar, dekan Biotehniške fakultete in 
prof. dr. Milan Šernek, prodekan za področje lesarstva, Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani 
 

9.20 - 9.30 
Pozdravni nagovor: g. Jože Prikeržnik, Direktor direktorata za lesarstvo, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

9.30 - 10:00 

 
Zakonodaja na področju lesne industrije, Enotni okvir trženja gradbenih 
proizvodov in o uporabi oznake CE na teh proizvodih,  Uredba EU, št. 
305/2011, g. Jože Kočar, sekretar, Direktorat za notranji trg - Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 

10.00 - 10.30 

 
Certificiranje FSC & PEFC, doc. dr. Špela Pezdevšek Malovrh, Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire ter Mihael Koprivnikar univ. dipl. inž. gozd., Zavod za 
certifikacijo gozdov 

10.30 - 11.00 

 
Certificiranje in kakovost pohištva, Slavko Rudolf univ. dipl. inž. les., 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 
 

11.00 - 11:30 
Priprava in pomen standardov, mag. Edita Kiralj, Slovenski inštitut za 
standardizacijo 

11. 30 - 12.00 

 
Informacije za podjetja, Kontaktna točka SIST, mag. Jožica Škof Nikolič, 
Slovenski inštitut za standardizacijo 
 

12.00 - 12.30 Premor za kavo in prigrizek 

12.30 - 13.00 

 
Predstavitev dejavnosti laboratorijev Oddelka za lesarstvo BF, mag. Bogdan 
Šega, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 
 

13.00 - 13.15 
 
Vprašanja in odgovori 
 

13.15 - 14.15 

 
Ogled laboratorijev, demonstracija preskusnih metod na harmoniziranem in 
neharmoniziranem področju – sodelavci Oddelka za lesarstvo Biotehniške 
fakultete 
 

 

 
 



PRIJAVNICA – 2017-1 
 

 
 

CERTIFICIRANJE IN STANDARDIZACIJA ter Z NJIMA POVEZANE DEJAVNOSTI 
NA PODROČJU LESNE INDUSTRIJE 

 
 

 
16. 2. 2017 

 

 
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 14. februarja 2017, 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.  
 
Udeleženci boste prejeli seminarsko gradivo in potrdilo o udeležbi. Med odmorom bo poskrbljeno za 
postrežbo.  
 
Odpoved: Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo, da nam morebitno odjavo sporočite najkasneje 3 dni 
pred izobraževanjem.  
 
V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.  

 


