
 
 
Slovenski inštitut za standardizacijo organizira brezplačni seminar za pripravljavce predpisov 

 
»NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI«, 

 
ki bo v četrtek, 8. decembra 2022, ob 10. uri v prostorih Slovenskega inštituta za 

standardizacijo. 
 
 
Slovenija kot članica Evropske unije in članica Svetovne trgovinske organizacije (WTO) že vrsto let 
izvaja postopke notificiranja načrtovanih tehničnih predpisov v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 in 
Sporazumom o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT) ter standardov v skladu z Uredbo (EU) št. 
1025/2012 o evropski standardizaciji. SIST je pristojen tudi za izvajanje postopka notifikacije v skladu 
z Direktivo 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, ki zahteva od držav članic EU, da uradno 
obvestijo Komisijo o vseh novih zakonih ali drugih upravnih predpisih, ki uvajajo nove zahteve za 
storitve ali njihove spremembe.  
 
Notifikacija je vedno obveznost države RS, zato želimo s pomenom postopkov notificiranja seznaniti 
predstavnike ministrstev, ki morate pri pripravi zakonodaje upoštevati določila zgoraj omenjenih 
pravnih aktov. Vabimo vas na seminar:  
 

»NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI« 

 
Pojasnili bomo obveznosti Slovenije in vlogo Kontaktne točke SIST pri notificiranju v skladu z Direktivo 
(EU) 2015/1535, Sporazumom o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT) in Uredbo (EU) št. 1025/2012 
o evropski standardizaciji. Prikazali bomo postopke notifikacije s primeri iz prakse in predvidene 
novosti.  
 
Predstavili bomo predlog novega akta EU o kriznem instrumentu, ki predvideva poseben postopek 
notifikacije v krizi (SMEI), nove akte, ki vplivajo na postopek notifikacije predlogov predpisov (Digital 
service act – DSA), in trende (Case law ? sodna praksa), ki so odprti na področju Direktive (EU) 
2015/1535. 
 
Na seminarju bomo predstavili informacijske storitve Kontaktne točke SIST za proizvode (PCP – 
Product Contact Point), ki deluje skladno z Uredbo (EU) 2019/515 o vzajemnem priznavanju blaga in 
Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov, ter storitve kontaktne točke 
za proizvode za gradbeništvo, ki deluje v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih.  
 
Posebej bo omenjena povezava med predpisi in standardi, kjer imajo pripravljavci predpisov 
pomembno vlogo, saj s sklicevanjem na standarde v tehničnih predpisih slednji postane obvezen za 
uporabo, kar ima za uporabnike različne posledice. 
 
Povedali bomo tudi, zakaj je pomembno sodelovanje pripravljavcev predpisov v postopku priprave 
standardov in predstavili pred kratkim sprejeto strategijo o EU standardizaciji, ki prav tako pripisuje 
velik pomen sodelovanju javnih organov v postopku sprejemanja standardov. 
 
Seminar bo potekal v četrtek, 8. decembra 2022, od 10. do 14. ure v prostorih Slovenskega 
inštituta za standardizacijo, Ulica gledališča BTC 2, sejna soba 1 v drugem nadstropju. Prosimo 
vas, da nam čim prej sporočite imena in število udeležencev z vašega ministrstva na telefonsko 
številko (01) 478 3065 ali po e-pošti contact@sist.si. 
 

Prijazen pozdrav, 

 mag. Marjetka Strle Vidali 
 direktorica SIST 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L1535&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1025&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1025&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0515&from=CS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8312
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:SL:PDF
mailto:contact@sist.si


 
PROGRAM SEMINARJA 

 
»NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI« 

 
Ciljna skupina: pripravljavci tehničnih predpisov   
 
V ČETRTEK, 8. DECEMBRA 2022 
 

Ura Naslov 
 

Predavatelj 

10.00–10.15 Uvodni nagovor mag. Marjetka Strle Vidali, 
direktorica SIST 

   

10.15–11.15 Implementacija Direktive (EU) 2015/1535: novi akti, 
ki vplivajo na postopek notifikacije predlogov 
predpisov in trendi 

mag. Irena Možek Grgurevič,  
Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 

   

11.15–11.45 Vloga Kontaktne točke SIST pri notifikaciji in 
postopek s praktičnimi primeri, novosti 

mag. Jožica Škof Nikolič, SIST 

   

11.45–12.15 Kako so predpisi povezani s standardi? 
 

mag. Jožica Škof Nikolič, SIST 

   

12.15–12.45 Odmor  
 

 

   

12.45–13.15 Pomen sodelovanja predstavnikov z ministrstev v 
TDT in strategija o EU standardizaciji 

Vesna Mančič Klofutar, SIST  
 

   

13.15–13.45 Informacije Kontaktne točke SIST 
 

Enisa Šmrković, mag., SIST 

   

13.45–14.00  Razprava 
 

 

 

 

KAKO DO NAS? 

  

 

Nahajamo se v stavbi nasproti stolpnice BTC City, na začetku hale A (iz smeri Šmartinske), v 2. 
nadstropju. Seminar bo potekal v predavalnici 1.  


