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Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami, podatki morajo biti identični kot v registru zavezancev za DDV. 
Polja, označena z zvezdico *, so obvezna. 

PODATKI O ČLANU  
*Popolno ime firme - 
podjetja/institucije člana ali 
eksperta TC, JTC, SC (ali člana 
oz. eksperta WG, JWG oz. PG) 

 

*Popoln naslov  

*Poštna številka in pošta  

*Kraj  

*Država  
*Tip organizacije (obkrožite) gospodarstvo / negospodarstvo / šolska ustanova / društvo / drugo: 
*Pravni status (obkrožite) fizična oseba / pravna oseba 
*Število zaposlenih  

*Davčna številka  

*Matična številka  

Telefon  
Faks  
E-pošta  
WWW  

 
OSEBNI PODATKI O PREDSTAVNIKU ČLANA  
Naziv1 mag.  /  dr.  / prof.  /    /  drugo: 
*Ime  

*Priimek  

Naziv2 dipl. inž.  /  univ. dipl. inž.  /    /  drugo: 
Telefon  

Faks  

*E-pošta  

Mobilni telefon  

Stopnja izobrazbe IV    /    V    /    VI    /    VII    /    VIII    /    IX   
Rojstni datum  
*Spol M   /   Ž 
Oddelek v podjetju  
*Polni naslov, pošta in kraj 
oddelka  
(če je drugačen kot naslov člana) 

 

Namestnik v primeru 
zadržanosti 

 

Znanje angleščine Pasivno / Aktivno 
Znanje nemščine Pasivno / Aktivno 
Znanje francoščine Pasivno / Aktivno 

 
PODATKI O ŽELENEM ČLANSTVU  
*Član ali ekspert   

*Naziv  TDT:   TC, JTC, SC , 
WG, JWG, PG (lahko več) 
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Skrbniki področja: mag. Mojca Lampič, 
                             Andrew Gangl 

Datum pregleda: 
7.6.2022 

Odobrila: mag. Marjetka Strle Vidali 

 

Opombe:  
1. Prijavljeni član SIST/TC, SIST/JWG oziroma SIST/SC mora upoštevati določila Poslovnika o ustanavljanju in načinu 

dela tehničnih delovnih teles SIST. 
2. Član SIST/TDT je dolžan brez kakršnegakoli nadomestila izključno in neomejeno prenesti na SIST materialne avtorske 

pravice za vse standarde, standardizacijske dokumente in publikacije, ki nastanejo v tehničnih delovnih telesih. 
3. Član SIST/TC, SIST/JTC in SIST/SC se strinja, da lahko SIST podatke o njegovem sodelovanju v SIST/TC, SIST/JTC 

in SIST/SC oziroma v TC, JTC in SC evropskih in mednarodnih organizacij za standardizacijo javno uporabi. 
4. Stroški aktivnosti predstavnika člana v SIST/TDT v celoti bremenijo člana. 
5. Član SIST/TDT je dolžan pisno javiti vse poznejše spremembe podatkov, navedenih na tem obrazcu. 
6. Član SIST/TDT je dolžan in po svojem najboljšem vedenju, opozoriti na kateri koli znani patent ali na kateri koli znani 

postopek prijave za patent, bodisi v zvezi z lastno ali katero koli drugo organizacijo, ki se lahko po njeni/njegovi lastni 
presoji šteje kot bistveni patent* za dokument SIST.  

 
*Bistveni patent 
patent, ki ga nosilec šteje za „bistvenega“, kadar po njegovi lastni presoji, iz tehničnih razlogov, (upoštevajoč stanje 
tehnike v času poteka standardizacijskega procesa), opreme, proizvoda ali metode, skladne s standardom, ni mogoče 
izdelati, prodati, dati v najem in drugače razpolagati z njo, ne da bi pri tem kršili pravice intelektualne lastnine na patentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijavljeni privolim v obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1 in GDRP. 
Seznanjen/a sem, da lahko privolitev kadarkoli prekličem.  
 
 
 
 
 
Kraj in datum žig Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvirnik prijavnice pošljite po pošti na naslov:  
 

Slovenski inštitut za standardizacijo 

Ulica gledališča BTC 2 

1000 Ljubljana 

 
ali e-pošti na naslov: sist@sist.si. 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 
za prijavo v članstvo v SIST/TC, SC oziroma WG 

 
 
Prijavnica je razdeljena na tri dele: 
 
 
1. del: Podatki o članu SIST/TC, SC, WG 
 
Član TC, SC , WG, JTC ali JWG je lahko pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, fizična 
oseba in predstavnik ustanovitelja. Podatki o članu so namenjeni predvsem računovodstvu in 
statistiki, zato morajo biti izpolnjeni zelo natančno in morajo biti identični podatkom iz registra 
zavezancev za DDV. To velja tudi za vpis obveznih polj Ime firme iz registra, Davčna številka in 
Matična številka.  
 
Organizacijske enote, ki so sestavni del določene pravne osebe oziroma ministrstva, in uradi v 
sestavi ministrstev morajo vnesti polni davčni naziv, od koder sta razvidna nosilec davčne številke 
in naziv enote ali urada. 
 
Prosimo vas, da ob izpolnjeni prijavnici priložite še kopijo potrdila o vpisu pravne osebe v davčni 
register. 
 
 
2. del: Osebni podatki o predstavniku člana SIST/TC, SC, WG, JTC ali JWG 
 
Predstavnik člana TC, SC, WG, JTC ali JWG mora biti zaposlen pri članu, ki spremlja delo 
tehničnih delovnih teles SIST.  
Predstavnik člana ima lahko isti ali drugačen naslov kot član (npr. dislocirani laboratorij, oddelek 
ali poslovna enota). Naslov predstavnika člana je namenjen kot kontaktni naslov za pošiljanje 
dokumentacije predstavniku. Številka telefona in telefaksa ter naslov e-pošte so osebni podatki 
za predstavnika, za razliko od enakih podatkov za člana, kjer navedete splošne kontaktne 
podatke (npr: tajništvo). 
 
 
3. del: Podatki o članstvu 
 
Vsak predstavnik člana je lahko član/ekspert v enem ali več TC, SC, WG, JTC ali JWG. Če želite 
kot predstavnik spremljati delo več tehničnih delovnih teles TC, SC, WG, JTC ali JWG, v tej rubriki 
navedete nazive delovnih teles, v katerih želite sodelovati. Člana ali eksperta potrdi ustrezni 
strokovni svet in šele po tem lahko predstavnik začne kot član ali ekspert sodelovati v želenem 
TC, SC, WG, JTC ali JWG. 
 
Prijavnica mora biti žigosana in obvezno jo mora podpisati pooblaščena oseba v organizaciji. 
Izvirnik prijavnice pošljite po navadni ali e-pošti na naslov: Slovenski inštitut za standardizacijo, 
Ulica gledališča BTC 2, SI-1000 Ljubljana, sist@sist.si. 
 
Vse morebitne nove člane ali eksperte potrdi ali zavrne strokovni svet na naslednji seji. V primeru 
zavrnitve člana v SIST TDT bo ta o tem obveščen s strani vodje strokovnega sveta SS EIT oz. 
SS SPL. 
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OPOMBE: 

 

1. ČLANI SIST/TC, SC, WG 
Dostopi do dokumentov želenega oziroma želenih SIST/TC, SC, WG, JTC ali JWG na spletnem 
portalu SIST (SESWEB) in E-Portalu bodo podeljeni, ko bo poravnana pristojbina za delo v SIST 
TDT. 
 

2. ČLANI SIST/TC, SC, WG, ki so hkrati tudi člani SIST 
Dostopi do dokumentov želenega oziroma želenih SIST/TC, SC, WG, JTC ali JWG na spletnem 
portalu SIST (SESWEB) bodo podeljeni v nekaj dneh po včlanitvi. Članom SIST, ki presegajo 
dovoljeno število brezplačnih dostopov do SIST/TC, SC, WG, kot ga navaja cenik za članstvo v 
SIST, bodo dostopi do dodatnih SIST/TC, SC, WG podeljeni, ko bo za njih poravnana pristojbina. 
 
3. Eksperti v SIST TDT oz. BTWG, JBTWG 
Za pridobitev statusa eksperta veljajo enaki pogoji kot za člane SIST TDT. Dostopi do 
dokumentov bodo podeljeni, ko status eksperta odobri strokovni svet.  
 
4. Če SIST TDT ne obstaja 
V primeru, da SIST TDT ne obstaja, velja obrazec samo za delovne skupine CEN, CENELEC, 
ISO, IEC, ETSI. Obrazec ne velja za tehnične odbore in pododbore  CEN, CENELEC, ISO, IEC, 
ETSI. 
 
Če je prijav ekspertov za neko področje več, lahko strokovni svet ustanovi stalno ali začasno 
delovno oz. projektno skupino.  
 
GLASOVANJA EKSPERTOV STROKOVNEGA SVETA: Vsa obvezna glasovanja za te odbore 
na področju splošne standardizacije in področjih elektrotehnike, informacijske tehnologije in 
telekomunikacij opravlja zaposleni v Službi tajništvo sekretariata.  
 
UDELEŽBA EKSPERTOV: Udeleženec mora pripraviti poročilo, ki ga posreduje direktorici SIST, 
sekretarkama strokovnih svetov in SIST TDT. 
 
Kdor sodeluje v evropskih in mednarodnih TDT, mora poznati svoje obveznosti po CEN, CLC IR 
in ISO/IEC Direktivah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


