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© SIST – Avtorska zaščita standardov 
Uporabljate kopijo ali original? 

 
 

Razmnoževanje, kopiranje ali distribuiranje delov ali celote 

posameznega standarda brez soglasja lastnika materialnih 

avtorskih pravic ni dovoljeno. 

 
 

 

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so izražene na 

kakršenkoli način, če ni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah določeno drugače. Sem spadajo tudi standardi, ki so 

kot neuradna besedila avtorsko zaščitena dela v skladu z veljavno Bernsko konvencijo in slovensko zakonodajo na 

področju varstva avtorskih pravic.  
 

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je lastnik 

materialnih avtorskih pravic na vseh slovenskih 

nacionalnih standardih z oznako SIST.  
 

Slovenski nacionalni standard z oznako SIST in z 

napisom SLOVENSKI STANDARD se ne sme delno ali v 

celoti nepooblaščeno razmnoževati, kopirati ali 

distribuirati brez izrecnega dovoljenja SIST oziroma 

ustrezne pogodbe, sklenjene s SIST. 

SIST ima kot nacionalni organ za standarde izključno pravico do distribucije standardov (tudi evropskih in 
mednarodnih), pravico do kopiranja, izdajanja standardov in drugih publikacij, ki vključujejo standarde, in to v katerikoli 
obliki. Vsak izvod standarda SIST, kupljen oz. pridobljen na SIST, je originalni izvod standarda. Pretiski (npr. 
seminarsko gradivo, delovno gradivo itd.) na standardih so del sistema sledljivosti publikacij SIST in ne spremenijo 
statusa dokumenta. 
 

Do standardov ne vodi niti široka pot niti bližnjica, vendar pa vztrajanje na poti koristi celotni družbi. 
 

S standardi zagotavljamo kakovost proizvodov, procesov in storitev, zvišujemo raven varnosti, varujemo zdravje in 

okolje, izboljšujemo proizvodno učinkovitost ter pospešujemo mednarodno trgovino s preprečevanjem ali odpravo ovir 

pri trgovanju. Standardi nastajajo na podlagi prostovoljnega sodelovanja in prispevanja vseh zainteresiranih pri 

pripravi in sprejemanju standardov ter na podlagi konsenza, medsebojne usklajenosti standardov ter upoštevanja 

doseženega stanja tehnike in pravil v mednarodni in evropski standardizaciji. S standardizacijskim delom se preprečuje 

prevlada posameznih interesov nad skupnim interesom zainteresiranih. 
 

Prav kršenje avtorskih pravic standardov resno ogroža nadaljnji razvoj 

standardov. Le s pravilno uporabo, nakupom originalnega 

dokumenta ter upoštevanjem avtorskih pravic standardov se lahko 

zagotovi celovitost tehničnih zahtev in pravil, zbranih v standardih. 

Sredstva od prodaje standardizacijskih dokumentov so namreč 

namenjena za vzdrževanje in izboljševanje sistema slovenske 

nacionalne standardizacije. Z nakupom standarda tako vsi uporabniki 

standardov prispevate svoj delež v procesu standardizacije in s tem 

tudi zagotavljate boljše ter varnejše poslovno okolje sebi in drugim. 

Zakonodaja: 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah 
(UL RS, št. 16/2007) 
Zakon o standardizaciji (UL RS, št. 
59/1999) 
Statut Slovenskega inštituta za 
standardizacijo (UL RS, št. 99/2002) 
Navodilo SIST o varstvu pravic 
intelektualne lastnine. 
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Najpogostejše situacije, ki pomenijo kršitev avtorskih pravic: 
 

Primer:  Je to dovoljeno? Zakaj ne? 
   
Objave standardov v celoti ali v delno spremenjeni obliki 
v raznih publikacijah (npr. knjige, priročniki, revije,  
e-publikacije, e-seminarji ipd.) 

 Za objavo standarda SIST ali njegovega dela v drugih 
publikacijah potrebuje avtor oz. založnik dovoljenje 
sekretariata SIST. Več v Navodilu SIST o varstvu pravic 
intelektualne lastnine. 

   Nelegalna prodaja/distribucija standardov 
 

 Izključno pravico do prodaje standardov imajo 
nacionalni organi za standarde (v Sloveniji je to SIST) in 
njihovi distributerji. Zato pred nakupom preverite status 
prodajalca.  

   Brezplačna objava standardov na spletnih straneh  Standardi so avtorsko zaščiteni in ne smejo biti 
brezplačno objavljeni na spletnih straneh. Pri vsaki 
takšni kršitvi je SIST kot nacionalni organ za standarde 
dolžan ukrepati v skladu s pravili mednarodne, evropske 
in nacionalne standardizacije. 

   Shranjevanje enouporabniških e-verzij oz. digitalno 
obdelanih/skeniranih papirnih verzij standardov v 
lokalna računalniška omrežja (intranet) 

 Razmnoževanje, kopiranje ali nameščanje 
enouporabniških verzij oz. digitalno obdelanih 
standardov v lokalna računalniška omrežja ni dovoljeno. 
Če standarde uporablja več zaposlenih v podjetju, 
razmislite o nakupu večuporabniških e-verzij standardov 
(več informacij: prodaja SIST).  

   Digitaliziranje standardov (skeniranje, fotografiranje 
ipd.) 

 Skeniranje, fotografiranje standardov oz. kakršnakoli 
druga elektronska obdelava dokumentov ni dovoljena. 
Elektronske enouporabniške verzije standardov lahko s 
popustom kupite preko spletne prodaje SIST. 

   Fotokopiranje standardov  Fotokopiranje standardov ni dovoljeno. Kadar 
potrebujete dodatne izvode standardov (npr. za 
sodelavce, interne sestanke ipd.) se obrnite na prodajo 
SIST. 

   Prenos elektronskih verzij standardov in shranjevanje na 
različne zapisovalne enote, npr. pošiljanje po e-pošti, 
shranjevanje na snemalne medije (USB, CD, DVD, 
pomnilniške kartice ipd.) 

 Pošiljanje e-verzij standardov in shranjevanje na 
zapisovalne enote se štejeta za distribucijo oz. 
razmnoževanje in nista dovoljeni. Elektronske 
enouporabniške verzije standardov se lahko shranijo le 
na lokalni disk uporabnikove delovne enote. 

   Uporaba delov standardov (npr. kopiranje slike, 
preglednice, besedila itd.) v internih dokumentih 
podjetja, v prezentacijah in seminarskem gradivu ipd. 

 Za uporabo delov standardov v internih dokumentih 
podjetja, v prezentacijah in seminarskem gradivu je 
potrebno pridobiti dovoljenje sekretariata SIST.  

   
Brisanje vodnega pretiska, uničenje zaščite proti tiskanju 
in kopiranju pri elektronskih verzijah standardov 

 Standardi SIST v elektronski obliki so polno zaščiteni, 
zato tiskanje, spreminjanje in kopiranje delov vsebine 
dokumenta niso mogoča. Kakršenkoli poseg v zaščito 
dokumenta se šteje za kršitev. 

 

Za vsa dodatna vprašanja o pravilni uporabi standardov in avtorski zaščiti standardov nas prosimo kontaktirajte, z 
veseljem vam bomo odgovorili: 
 

Slovenski inštitut za standardizacijo 
 

 

Šmartinska cesta 152  
1000 Ljubljana PRODAJA 
  

Telefon:               01/478 3013 Telefon:                 01/478 3061  
Faks:               01/478 3094 E-pošta:                  prodaja@sist.si 
E-pošta:                sist@sist.si Spletna prodaja:   www.sist.si/ecommerce/ 
Spletna stran:      www.sist.si 
 

 

 


