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VABILO NA USPOSABLJANJE 

OBRAMBNA STANDARDIZACIJA IN KODIFIKACIJA 
Predstavitev standardizacijskih procesov NATA in Evropske obrambne agencije (EDA) 

  sreda, 2. junij 2021  14.30 - 16:00  spletni dogodek 

 

Vabimo vas na spletno usposabljanje o pomenu obrambne standardizacije in kodifikacije v razvoju in 
proizvodnji izdelkov za obrambne namene. Usposabljanje bodo izvedli predstavniki Oddelka za 
standardizacijo in kodifikacijo na Ministrstvu za obrambo RS (MORS). 

Uvodni dogodek organiziramo za člane partnerstev pod okriljem TECES s ciljem seznanitve zainteresiranih 
s pričakovanji in zahtevami v primeru razvoja ali proizvodnje izdelkov za obrambne namene. 

Izhodišča  

Predstavniki TECES in MORS so v sklopu partnerstva Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na 
obrambnem področju (SiEnE) s člani izvedli serijo bilateralnih sestankov. Cilj je bil priprava članu prilagojenih 
podpornih storitev pri razvoju in mednarodnemu vključevanju v globalne verige vrednosti. Izkazala se je 
potreba po globljem razumevanju obrambnih zahtev in standardizacije v NATU ter EDA.  

Z obrambnimi standardi skladen izdelek lahko posledično na trgu dosega višjo ceno in ga je možno tržiti tako 
za civilne kot obrambne namene. Posledično se dosegajo višje serije izdelkov in višjo dodana vrednost. 

Namen dogodka 

Seznanitev udeležencev z obrambno standardizacijo in kodifikacijo izdelkov v NATU in EDA. 

Vabljeni 

Dogodek je brezplačen in organiziran ekskluzivno za zaposlene članov partnerstev pod okriljem TECES 
(preverite ali spadate med člane TECES, SiEnE ali SRIP Pametne stavbe). 

Program dogodka 

14:30–14:35 Otvoritev dogodka 
mag. Matej GAJZER, direktor TECES | SRIP Pametne stavbe | predsednik SiEnE 

14:35–15:40 Predstavitev procesov standardizacije NATA in Evropske obrambne agencije (EDA) 
mag. Samo PODGORNIK, MORS, vodja Oddelka za standardizacijo in kodifikacijo  
in dodatni predstavnik (bo še določen) 

15:40-16:00 Razprava in nadaljnji koraki 
mag. Samo PODGORNIK, MORS / Klaudija KOZEL, TECES 

Prijava na dogodek 

Prijava na dogodek je obvezna in možna le preko spletne stran na naslovu https://go.teces.si/8v9. Prijave 
sprejemamo do vključno ponedeljek, 31.06.2021, do 13:00. 

POMEMBNO: Po tem roku bodo prijavljeni prejeli povezavo do sestanka in gradivo za sodelovanje na 
usposabljanju. Zaradi lažjega sledenja predavanju je zaželeno poznavanje gradiva. 

Dodatne informacije 

  Klaudija KOZEL 
 

event@teces.si    +386 2 333 13 55   +386 31 527 868 
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