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Nasvet o standardizaciji 

svetovalec

Kako  
s standardizacijo do globalnega uspeha? 
Podjetje ETI Izlake z aktivnim sodelovanjem v mednarodni standardizaciji 

do uspehov na globalnem trgu.
Marjetka Strle Vidali

Uporabljate standarde, ker jih morate, ker jih upora-

bljajo drugi ali ker v tem vidite smisel?  Ste tudi vi 

prepričani, da je standardizacija strošek, nebodigat-

reba ali celo izguba časa, denarja in energije? Dobro 

premislite, saj morda prav zdaj vaša konkurenca kroji 

vašo usodo.

1. Aktivno pristopite k stvari

Vaša zgodba je lahko drugačna ‒ z aktivnim pristo-

pom, premislekom, vložkom in končnim uspehom. 

Podjetje ETI Izlake je z aktivnim sodelovanjem tako 

na nacionalni kot na mednarodni ravni ter vpetostjo 

v standardizacijsko delo in razvoj standardov uspelo 

doseči odlične poslovne rezultate. 

V prvi polovici leta 2016 so bili prihodki od prodaje 

skupine ETI 11 odstotkov višji kot leto prej, pri čemer 

je kar 5,8 odstotka  predstavljala prodaja novih izdel-

kov. Za posebno uspešen projekt se je izkazal razvoj 

novih varovalk, predvsem tistih za fotovoltaične in 

druge aplikacije na enosmerni tok, saj je le-ta pred-

stavljal kar 25-odstotno rast prihodkov od prodaje 

novih izdelkov. 

2. Prek standardizacije vplivajte na vsebino 

Bistvena prednost sodelovanja podjetja ETI pri stan-

dardizaciji se je pokazala v dostopu do informacij ter 

možnosti vplivanja na vsebino standarda. 

S sodelovanjem na mednarodni ravni, kjer aktivno 

delujejo v odborih Mednarodne elektrotehniške 

komisije (odbora IEC TC 32), so se z ostalimi deležniki, 

tudi z mednarodno konkurenco, veliko pred drugimi 

pogovarjali o potrebah trga, zakonodajnih zahtevah, 

razpoložljivih znanjih ter možnih rešitvah za podro-

čje. S konsenzom dosežene rešitve so nato zapisali v 

standarde. S tem so lahko dejavno sodelovali s svojimi 

predlogi in pripombami ter tako vplivali na vsebino 

standarda. 

3. Uporabite »sveže« informacije

»Sveže« pridobljene informacije so v podjetju lahko 

uporabili za prilagoditev lastnih proizvodov priha-

jajočim zahtevam ali celo za razvoj povsem novih 

izdelkov. Z udeležbami na sestankih na IEC so stro-

kovnjaki podjetja ETI Izlake ugotovili, da na področju 

varovalk med sodelujočimi še ni ustrezne rešitve, in 

tako predstavili svojo. 

S tem so dosegli, da se je njihova rešitev zapisala 

kot mednarodni standard, in podjetje je lahko svoj 

proizvod nemudoma izstrelilo na svetovni trg pred 

ostalimi konkurenčnimi ponudniki ter tako povečalo 

svojo prodajo. Obenem pa je lahko svoje znanje in 

energijo usmerilo v iskanje novih inovacij oziroma 

nadgradnjo obstoječih produktov ali razvoj povsem 

novih proizvodov. gg

Sodelovanje 
na sestankih je 

pripeljalo do 
rešitve, ki je postala 

mednarodni 
standard.

Kaj standardizacija omogoča podjetjem in obrtnikom: 

•  sledenje trendom razvoja na področju delovanja,

•  lansiranje inovacij na trg,

•  uporabo preverjenih dobrih praks,

•  izpolnjevanje bistvenih zahtev ter osredotočenost na nadgradnjo 

in razvoj,

•  doseganje boljše kakovosti izdelka ali storitve,

•  večjo zmožnost dokazovanja kakovosti izdelka ali storitve,

•  zmožnost sodelovanja in trgovine prek uporabe skupnega »jezika«,

•  interoperabilnost različnih izdelkov in sistemov,

• boljšo zmožnost čezmejnega trgovanja in izvoza,

•  boljši dostop do javnih naročil, 

•  boljši dostop do najnaprednejših tehnoloških znanj,

• boljše notranje upravljanje in načrtovanje tveganj,

•  nižje stroške,

•  večje zaupanje v podjetje,

•  boljšo javno podobo podjetja,

•  večjo konkurenčnost.
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