I 2. SIMPOZIJ O UNIFORMAH
I TEMA: TEHNIČNE ZAHTEVE, DOBAVITELJI IN PROIZVAJALCI – POT DO
KAKOVOSTNEGA OBLAČILNEGA SISTEMA
I

DATUM IN KRAJ SIMPOZIJA: 12. 4. 2012, Gospodarska zbornica Slovenije,

dvorana A, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

I VSEBINA SIMPOZIJA
V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije bo v sodelovanju med Studiom design Sonja
Šterman in GZS – Združenjem za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo
organiziran 2. simpozij o uniformah, katerega glavna tema bo:
Tehnične zahteve, dobavitelji in proizvajalci – pot do kakovostnega oblačilnega sistema.
Pobudnica projekta, doc. Sonja Šterman, je na podlagi dolgoletnih izkušenj z dobavitelji,
izdelovalci in naročniki sklenila krog. Simpozij bo ponudil širok spekter aktivnosti, kjer bodo
potencialni naročniki, katerih zaposleni so odeti v uniforme, lahko dobili informacije različnih
strokovnjakov. Predavanjem in kratkim predstavitvam posameznih podjetij, ki se kakorkoli
ukvarjajo s proizvodnjo ali zastopanjem uniformiranih oblačil, bo sledila okrogla miza o
ponudbi in povpraševanju tovrstnih oblačil. Na okrogli mizi bodo sodelovali predstavniki
najvidnejših uniformiranih skupin, izdelovalcev tkanin in oblačilnih sistemov, raziskovalcev, ki
testirajo oblačila, in tistih, ki postavljajo tehnične parametre ter navsezadnje oblikujejo novo
celostno podobo uniformiranih oblačil. Tako bo simpozij povezal potencialne naročnike in
tiste, ki oblikujejo, proizvajajo ali zastopajo podjetja, ki ponujajo proizvodnjo oblačilnih
sistemov.
Teorija bo tako prepletena z bogatimi izkušnjami in prežeta z dejstvi zdajšnjega položaja v
Sloveniji, ki spremlja prenovo in nakup novih oblačilnih sistemov za zaposlene.
Strokovni dogodek bo popestrila tudi razstava oblačil nove celostne podobe zaposlenih v
Službi za varovanje v podjetju Krka, d. d., ob ogledu katere bo dovolj časa za navezavo stikov.
Teme predavanj:
1. Koncept in razvoj oblačilnega sistema Krka d. d.; nadgradnja dizajna s tehničnimi
zahtevami materialov kot pogoju kvalitete pri nabavi oblačil (doc. Sonja Šterman);
v okviru tega bo tudi razstava modelov,
2. Pogoji in potek testiranja uniformiranih oblačilnih sistemov – video posnetek
testiranja v ekstremnih pogojih nošenja (doc. dr. Daniela Zavec Pavlinić),
3. Kreativni način sporazumevanja v delovnem okolju (mag. Nastja Mulej, edina
licencirana trenerka de Bonovih metod razmišljanja v Sloveniji),
4. Vrednotenje in merjenje tehničnih parametrov, definiranih v tehničnih podatkih
tkanin, izr. prof. dr. Olivera Šauperl.
Okrogla miza pa bo zajela med drugim področje povpraševanja in ponudbe proizvodnje
oblačilnih sistemov v Sloveniji, priprave ustreznih kvalitativnih zahtev in dokumentacije, ki
zagotavlja lažjo pot do kakovostnih oblačilnih sistemov. Gostje bodo predstavniki inštitucij, ki
se dnevno tako ali drugače ukvarjajo z uniformami.
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