
 

ZKI - LEPILA IN TESNILNE MASE –  informacije ZKI za člane , št. 1, 28.1.2022 

3.2.2022 sestanka za člane Delovne skupine za lepila in tesnilne mase 

a) zahteve REACH v zvezi z diizocianati 

Vabljeni na sestanek z URSK – posvet o izvajanju Uredbe REACH v delu, ki se nanaša na 
diizocianate. On-line sestanek bo v četrtek, 3.2.2022, ob 13.h.  
Obvezne prijave preko e-prijavnice do 1.2.2022 do 16.h. Prijavljeni bodo pred sestankom 
prejeli povezavo za vklop v sejo.  
 
V prijavnico vpišite tudi morebitna vprašanja za URSK, ki jim jih bomo poslali vnaprej, da se 
bodo na odgovore lahko pripravili.  
 
V zvezi z označevanjem izdelkov je eno člansko podjetje že podalo vprašanje, ki smo ga že 
predali na URSk za pridobitev odgovora, in sicer: 
 ali je datum 24.02.2022 iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 datum,  

• po katerem morajo izdelki, dani v promet po tem datumu, imeti ta stavek na 
etiketi  ali  

• je to rok po katerem morajo imeti ta stavek na etiketi vsi zadevni izdelki, ki so že od 
prej na policah trgovin. 
 

Več o zahtevah za zavezance je razvidno iz informativnega letaka, ki smo vam ga že poslali.  
 
Na sestanek smo povabili tudi: 
- predstavnika Ministrstva za delo, družino in soialne zadeve (vidik zdravja in varstva pri 

delu) – še čakamo na njihovo potrditev udeležbe. 
- druge člane ZKI, saj se zahteve ne nanašajo tud na druge vrste izdelkov (npr. barve, laki 

itd.).  
 
V informacijo: platformo za zahtevana usposabljanja za industrijske in poklicne uporabnike 
bo FEICA splošno predstavila na posebni delavnici v marcu 2022 (vabilo sledi). Predstavitev 
platforme za Slovenijo bo ZKI v sodelovanju s FEICA pripravil predvidoma maja 2022, ko bo 
platforma vzpostavljena v slovenščini.  
 

b) izmenjava aktualnih informacij, posvet glede aktivnosti skupine v 2022  

Po zaključku sestanka iz zgornjega razdelka bi samo z Delovno skupino za lepila in tesnilne 
mase nadaljevali pogovor in izmenjavo informacij glede aktivnosti skupine za leto 2022 in 
odprtih vprašanj.  
V letu 2022 FEICA praznuje 50-letnico delovanja: na sestanku bi dogovorili tudi, kako v okviru 
s tem povezanih aktivnosti pripraviti tudi nekaj npr. za promocijo proizvajalcev lepil in 
tesnilnih mas v Sloveniji ipd. Lepo vabljeni k udeležbi v tem delu.  
 

Obvladovanje povečanih zahtev po podatkih z digitalizacijo (webinar FEICA) 

V sredo, 2.2.2022, 10.30-12.h webinar How to keep on top of increasing data requirements 
(digitalisation).  
 
Naslavlja problematiko vse bolj zahtevnega obvladovanja obsega in vrst podatkov 
(izpolnjevanje zakonodajnih zahtev, informacij za uporabnike in potrošnike izdelkov itd.)  
 
 

https://www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije/Obrazec/Diizocianati-posvet-z-URSK-322022-ob-13h
https://www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije/Obrazec/Diizocianati-posvet-z-URSK-322022-ob-13h
https://www.feica.eu/information-center/all-information-centre/preview/1214/safe-future-polyurethane-products-gzs-slovenian?id=0b43de7f-a3e1-45d2-a7c5-102dfcf16ce2&filename=SL-FMI-EX-JO8-021_A+safe+future+for+polyurethane+2020_v2_GZS.pdf


Med govorci tudi Marko Sušnik, s katerim ZKI sodeluje na področju kemijske zakonodaje, 
ter eksperti iz podjetij Henkel in Dow. FEICA bo predstavila tudi rezultate svoje ankete med 
podjetji. 
 
Webinar za člane organizira FEICA. Brezplačna udeležba, a potrebna prijava. Vabljeni!  
Program in prijava na  
https://feica.idloom.events/feica2022-ev60069ab4bbce3-ev6037689b9f6ac-
ev6051f34cbee2c-ev6065a115873fb-ev6093ca-ev619e4dac6bdig . 
 

Ocena tveganja za okolje za industrijske uporabe lepil in tesnilnih mas 

FEICA je opravila oceno tveganja za okolje za industrijske uporabe lepil in tesnilnih mas za 
okolju najbolj nevarne sestavine. Rezultati ocene za te sestavine ne kažejo tveganj za okolje. 
 
Članek prosto dostopen na https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ieam.4566 . 
 

FEICA European Adhesive & Sealant Conference and EXPO 2022 

Potrjen kraj in termin za FEICA European Adhesive & Sealant Conference and EXPO 2022:  
Hamburg, 14.-16.9.2022. 
 
Gre za osrednji letni dogodek FEICA (industrije lepil in tesnilnih mas), letos dodatno 
zaznamovan s 50-letnico FEICA. Več: https://www.feica-conferences.com/ 
 
PRAVNO OBVESTILO 

Zaradi zahtevnosti področja, pomanjkanja nekaterih formalnih informacij in izredno hitro spreminjajoče se situacije, v 

okrožnice niso zajete vse potrebne informacije, niti niso vse informacije preverjene. Pričujoče informacije niso namenjene 

podvajanju obvestil pristojnih organov oz. uradnih inštitucij - vanje poskušamo zajeti le tiste, na katere glede na vprašanja 

članov želimo posebej opozoriti, dodajamo pa tudi nekatere specifične informacije za našo panogo. Tako na željo članov 

GZS-Združenje kemijske industrije te informacije za člane pripravlja po svoji najboljši moči. Vendar GZS, GZS-ZKI in drugi 

sodelujoči pri pripravi ne jamčijo odškodninsko ali kako drugače za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti, časovne zamike pri 

posredovanju informacij ali morebitne druge nedoslednosti, zato se na te informacije zanašate oziroma jih uporabljate na 

lastno odgovornost. 

 

https://feica.idloom.events/feica2022-ev60069ab4bbce3-ev6037689b9f6ac-ev6051f34cbee2c-ev6065a115873fb-ev6093ca-ev619e4dac6bdig
https://feica.idloom.events/feica2022-ev60069ab4bbce3-ev6037689b9f6ac-ev6051f34cbee2c-ev6065a115873fb-ev6093ca-ev619e4dac6bdig
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ieam.4566
https://www.feica-conferences.com/

