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Q Techna d.o.o. organizira in vabi na strokovno izobraževanje 

PREDSTAVITEV NOVEGA STANDARDA 
SIST EN 15085-2:2020 

Decembra 2020 je Slovenski inštitut za standardizacijo objavil novo različico standarda SIST EN 
15085-2: Železniške naprave – Varjenje železniških vozil in komponent – 2. del: Zahteve za 
proizvajalca varilnih naprav. Z novo različico so v veljavo prišle tudi malenkost drugačne zahteve, ki 
pa jih mora proizvodnja dobro poznati. Na seminarju se naši udeleženci srečajo še SIST EN ISO 
3834, SIST EN ISO 14731, zahteve za izdelavo, konstruiranje in navsezadnje s preskušanjem. 

Seminar je zasnovan kot zaključena celota. Vabljeni ste varilni koordinatorji, varilni inženirji, vodje 
projektov, nadzorniki, predstavniki službe za kakovost, tehnologi in vsi tisti, ki se kakorkoli srečujete 
s proizvodnjo in varjenjem železniških vozil ter komponent. Prepričani smo, da bo večina vsebin 
zanimiva za zelo širok krog udeležencev ter da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, 
ki vam bodo pomagale k še uspešnejšemu delu.  

Seminar bo potekal v ŽIVO, in sicer v torek, 1. 6. 2021 ob 09:00 uri, na lokaciji Izobraževalnega 
centra Q Techna, na naslovu Cesta krških žrtev 135C (1. nadstropje). 

Cena seminarja je 219,00 EUR + 22% DDV. 

Stroške seminarja je potrebno pred pričetkom seminarja poravnati na transakcijski račun podjetja 
Q TECHNA d.o.o., odprt pri NLB d.d. št. SI56 02980-0016674363, s pripisom »za seminar 15085-
2«.  

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.  

Prisrčno vabljeni! 

Domen Ribič 
Vodja izobraževalnega centra 

http://www.qtechna.si/
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URNIK 
09:00 – 9:10 Uvod v seminar 

09:10 – 10:00 Predstavitev standardov 
- SIST EN 15085-2:2020 Zahteve za proizvajalca varilnih naprav 
- SIST EN ISO 3834:2021 Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih 

materialov 
- SIST EN ISO 14731:2019 Koordinacija varilnih del – Naloge in odgovornosti 

(naloge varilnega koordinatorja) 

g. Andrej Weiss
10:00 – 10:45 Podrobnejše zahteve za konstruiranje 

- Bistvene zahteve SIST EN 15085-3:2008, Zahteve za projektiranje 
- Posebnosti novogradenj ali popravil in vzdrževanje 
- Zahteve za projektante 
- Dinamične obremenitve DVS 1612 
- Konstruiranje in vzdržljivost jeklenih varjenih spojev v tirnih vozilih 
- Risbe z osnovnimi podatki (CL, CT, CP), označevanje zvarnih spojev, SIST EN 

ISO 2553:2019 Prikazovanje s simboli na risbah 

g. Andrej Lešnjak
10:30 – 11:00 Odmor 
11:00 – 11:45 Podrobnejše zahteve za izdelavo 

- Velikost proizvajalca v skladu s standardom SIST EN 15085-2:2020 
- Materiali za izdelavo – serija SIST EN 10025, Tehnični dobavni pogoji za 

nelegirana konstrukcijska jekla 
- Ravnanje z dodajnimi materiali, delovni preskusi SIST EN ISO 15613:2004, 

Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale 
- Atesti varilcev skladno s SIST EN ISO 9606, Preskušanje usposobljenosti 

varilcev (serija) 
- Atesti postopkov skladno s SIST EN ISO 15614 (serija) Popis in kvalifikacija 

varilnih postopkov za kovinske materiale 
- Varjenje, popis varilnega postopka (SIST EN ISO 15609), navodila za varjenje, 

predgrevanje, varilni parametri, medvarkovna temperatura,… 
- Uporaba toleranc SIST EN ISO 13920:1998, Splošne tolerance za varjenje 

konstrukcije 

g. Andrej Weiss
11:45 - 12:30   Podrobnejše zahteve za preskušanje 

- SIST EN 15085-4, Zahteve za proizvodnjo in SIST EN 15085-3:2008, Zahteve 
za projektiranje 

- Kategorije, obsegi, metode 
- Osebje 
- Kontrola pred, med in po varjenju 

g. Andrej Weiss
12:30 - 13:00   Razprava 

. 

http://www.qtechna.si/
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Prijavnica, 

poslati na naslov: Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti 
izobrazevanje@qtechna.si. 

Na seminar »Predstavitev novega SIST EN 15085-2:2020« prijavljamo 

Ime in priimek:  

Datum usposabljanja: 

Datum in kraj rojstva: 

Zaposlen v: 

Naslov: 

Elektronski naslov: 

ID številka: Davčni zavezanec:    DA    □   NE  □  

Telefon: Faks: 

SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV (ustrezno označite) :
s prijavo na dogodek se, kot odgovorna oseba za prijavo udeleženca, strinjam s pogoji udeležbe na dogodku ter s podpisom 
dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko podjetje Q Techna d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke 
obdeluje  

□ z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti, telefonu ali pisno kontaktira v zvezi
s prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom z njim, ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile prikazane na 
dogodku, 

□ za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu ali pisno kontaktira v zvezi z naslednjimi vsebinami:
obveščanjem o ponudbah, dogodkih, novostih, storitvah podjetja, seminarjih in drugih aktivnostih s področja 
dejavnosti družbe.  

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete tako, da sledite 
navodilom na strani http://www.qtechna.si/sl/varovanje-osebnih-podatkov.html.  

Ime in priimek odgovorne osebe: 

Datum: 

ŽIG Podpis: 

Za dodatne informacije kontaktirajte izobraževalni center, izobrazevanje@qtechna.si, tel. št. 07 / 49 12 484 oz. 
509. 

Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v 
celoti.  
V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi 
usposabljanja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.  
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