Q TECHNA vas vabi na seminar z naslovom:

»NOVOSTI NA PODROČJU CERTIFICIRANJA VARILCEV IN
VARILNIH POSTOPKOV«

Tako kot se iz leta v leto razvija varjenje in varilska tehnologija, tako se spreminjajo in dopolnjujejo
pravila, ki so povezana s tem področjem. In naloga vseh, ki delamo na tem je, da te spremembe
spremljamo in implementiramo v vsakdanje delo.
Toliko sprememb, kot v zadnjem času, jih ni bilo že vrsto let. Posegajo v prvi vrsti na področje
odobritve varilnih postopkov, označevanja zvarnih spojev, pa tudi na področju certificiranja varilcev
smo ravno pred kratkim na mednarodnem nivoju vpeljali nov sistem.
S tem namenom bomo podrobneje predstavili zahteve dveh standardov, in sicer:
− SIST EN ISO 15614-1:2017 za odobritev varilnih postopkov
− SIST EN ISO 2553:2014 za označevanje zvarnih spojev
Predstavili pa bomo še eno temo s področja varjenih kovinskih konstrukcij. Gre za vprašanje, kdaj
predstavlja konstrukcija gradbeni proizvod. To je eno od najpogostejših vprašanj, zato je na mestu,
da nanj odgovorimo jasno in celovito.
Tudi drugače se stalno pojavljajo vprašanja vezana na varilsko stroko. V prvi vrsti je stvar
udeležencev, da jih zastavite, po drugi strani pa jih je tudi kar nekaj, ki smo jih dobili tekom našega
dela in so zanimiva za širši krog ljudi.
Prepričani smo, da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k še
uspešnejšemu delu.
Ciljna skupina udeležencev so koordinatorji varjenja, varilni inženirji in varilni tehnologi, ki v
podjetjih skrbijo za kakovost varilskih del ali so zadolženi za konstruiranje zvarjencev ter
strokovnjakom, ki izvajajo varilni nadzor.
Prisrčno vabljeni!
dr. Andrej Lešnjak
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Seminar je organiziran v petek, dne 24.11.2017,
v dvorani E Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana.
Število udeležencev je omejeno.
Vsak udeleženec bo prejel pisno gradivo.
Cena seminarja je 150,00 EUR (brez DDV). Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega
udeleženca iz istega podjetja vam priznamo 10 % popust.
Stroške seminarja je potrebno pred začetkom tečaja poravnati na transakcijski račun podjetja Q
TECHNA d.o.o., odprt pri NLB d.d. št. 02980-0016674363, s pripisom »za seminar« .
Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom seminarja. V tem primeru vam kotizacijo
povrnemo v celoti.
V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri
neudeležbi seminarja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana
v pisni obliki.
Rok za prijavo 17.11.2017
Za dodatne informacije pokličite ga. Bernardko Lončarič Črpič, tel. št. 07 49 12 478.

Program predavanja »Novosti na področju certificiranja varilcev in varilnih
postopkov«
9:00 – 9:10

Uvod v seminar
Ambrož Rožman

9:10 – 9:30

Kakšen je namen odobritve varilnega postopka ali certificiranja varilca?
Ambrož Rožman

9:30 – 10:30 Predstavitev novih zahtev za odobritev varilnega postopka v povezavi z zahtevami
novega standarda SIST EN ISO 15614-1:2017.
Milan Javornik
10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 11:15 Kdaj je varjena kovinska konstrukcija uvrščena med gradbene proizvode skladno z
uredbo o gradbenih proizvodih?
Andrej Lešnjak
11:15 – 11:45 Izkušnje zadnjih dveh let s področja certificiranja varilnega osebja na osnovi
standarda SIST EN ISO 9606-1:2013
Tamara Tomše
11:45 – 12:00 Odmor
12:00 - 12:30 Novosti na področju označevanja zvarnih spojev v povezavi z zahtevami SIST EN
ISO 2553:2014.
Danilo Živec
12:30 - 13:00 Razprava
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Prijavnica, poslati na naslov: Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, faks: 01/ 42 04 383 ali
po elektronski pošti izobrazevanje@qtechna.si.

Prijavljam se na seminar »NOVOSTI NA PODROČJU CERTIFICIRANJA VARILCEV IN
VARILNIH POSTOPKOV«, ki bo dne 24. 11. 2017 v dvorani E GZS, Dimičeva ulica 13,
Ljubljana.
Ime in priimek:_____________________________________________________________
Delovno mesto: ____________________________________________________________
Zaposlen v:________________________________________________________________
Naslov:___________________________________________________________________
Elektronski naslov: _________________________________________________________
ID številka: _________________

Davčni zavezanec:

DA

(*prekrižaj)

□*

NE

□*

Telefon: ____________________________ Faks: _________________________________
Datum:________________________

Podpis odgovorne osebe/žig:__________________________
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