Vabimo vas na brezplačni seminar
»POMEN STANDARDOV ZA PODJETJA«,

ki bo v sredo, 12. 4. 2017, ob 9. uri
v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo,
Šmartinska c. 152, Ljubljana,
v predavalnici 2 v drugem nadstropju
Ali se vam je že zgodilo, da je bil proizvod, ki ste ga uvozili v Slovenijo, umaknjen s trga,
ker ni bil v skladu s predpisano tehnično zakonodajo in standardi?
Skladnost proizvoda s predpisi in standardi je element kakovosti in pomeni varnost
za uporabnika in proizvajalca. Za proizvajalca, ki sledi tem usmeritvam, je to lahko
tudi tržna priložnost.
Kako delovati, da bomo z zahtevami seznanjeni ter da jih bomo upoštevali in jih tudi
najlažje izpolnili, hkrati pa imeli racionalno, uspešno in konkurenčno poslovanje?
Slovenski inštitut za standardizacijo je odgovoren za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje
nacionalnega sistema standardizacije ter dosledno upošteva pravila evropske in
mednarodne standardizacije.
S tem izobraževanjem želimo udeležencem osvetliti pomen standardov in predstaviti delo
standardizacije, ki poteka tako na mednarodni in evropski ravni kot na regionalni in
nacionalni. Udeleženci se bodo seznanili tudi z drugim osnovnim znanjem na področju
standardizacije in ga povezali z že znanimi informacijami s tega področja.
Poudarek pa bo na predstavitvi možnosti, ki jih za uspešno delovanje in
izpolnjevanje zakonodajnih zahtev na slovenskem in tujih trgih nudi Kontaktna
točka SIST s posredovanjem brezplačnih informacij.

UPO RAB A STA NDA RDO V PRI NA ŠA KO RI STI !

Slovenski inštitut za standardizacijo
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 478 3013
Faks: +386 1 478 3094
e-pošta: sist@sist.si
www.sist.si

Na seminarju bodo predstavljene naslednje vsebine:

–
Uporaba standardov za podporo rasti in konkurenčnost
ter vrste
standardizacijskih dokumentov in njihova vloga
(pojasnili bomo, kako poteka delo na področju standardizacije, kakšno vlogo imajo
standardi za mikro, majhna in srednja podjetja, predstavljene bodo vse vrste
standardizacijskih dokumentov, metode priprave in označevanje ter možnost aktivnega
sodelovanja in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih)
– Tehnični predpisi in standardi
(pojasnili bomo razliko med tehničnim predpisom in standardom ter kdaj je standard treba
uporabiti, opozorili bomo na uporabo neobveznih standardov v podporo zakonodaji in
pomembnost vloge harmoniziranih standardov v podporo direktivam novega pristopa ter
podali informacije o zahtevah CE-označevanja in ugotavljanja skladnosti)
– Kontaktna točka SIST
(predstavili bomo pristojnosti Kontaktne točke SIST, informacije o možnostih pridobivanja
brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za
posamezno vrsto proizvoda, ali je po zakonodaji ustrezne države članice za posamezno
vrsto proizvoda treba zahtevati predhodno odobritev ter informacije o načelu vzajemnega
priznavanja)

UPO RAB A STA NDA RDO V PRI NA ŠA KO RI STI !

– Vloga Slovenskega inštituta za standardizacijo kot nacionalnega organa za
standarde
(predstavili bomo vlogo in naloge SIST, njegovo organiziranost in tudi pravne podlage za
delovanje, pojasnili bomo, kaj so standardi ter kako lahko vplivate na njihov nastanek in
vsebino, ter podali informacije o jezikih in cenah standardov)

PROGRAM SEMINARJA
»POMEN STANDARDOV ZA PODJETJA«

URA

NASLOV

PREDAVATELJ

9.00–9.10

Uvodni nagovor

mag. Marjetka Strle Vidali
Direktorica SIST

9.10–9.40

Predstavitev in vloga Slovenskega inštituta za
standardizacijo

mag. Jožica Škof Nikolič
Vodja službe Kontaktna točka

9.40–10.00

Uporaba standardov za podporo rasti in
konkurenčnost

Vesna Klofutar
Vodja službe Standardizacija

10.00–10.20

Vrste standardizacijskih dokumentov,
označevanje in njihova vloga

Vesna Klofutar
Vodja službe Standardizacija

10.20–10.40

Odmor

10.40–11.10

Ko standard postane del tehničnega predpisa in
vloga harmoniziranih standardov

mag. Jožica Škof Nikolič
Vodja službe Kontaktna točka

11.10–11.40

Vloga Kontaktne točke SIST – brezplačne celovite
informacije o zahtevah za vstop proizvodov na trg

Enisa Šmrković
Kontaktna točka SIST

11.40–12.00

Razprava (vprašanja in odgovori)

Ker je število udeležencev omejeno, prosimo, da nam svojo udeležbo sporočite po e-pošti:
info@sist.si. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01 478 3068. V primeru velikega zanimanja
bomo seminar ponovili.
KAKO DO NAS?

Nasproti stolpnice BTC City, na začetku hale A (iz smeri Šmartinske). SIST se nahaja v isti zgradbi
kot Carina in Slovenska Akreditacija, v 2. nadstropju. Seminar bo potekal v predavalnici 2. V
neposredni bližini stavbe je na voljo veliko brezplačnih parkirnih mest (parkirišče P4 je najbližje).

UPO RAB A STA NDA RDO V PRI NA ŠA KO RI STI !

Ljubljana, 12. aprila 2017 ob 9.00. uri, SIST – predavalnica 2, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
Ciljna skupina: vsi, katerim so namenjeni standardi

