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

Zagotavljanje varnosti in
interoperabilnosti železniškega prometa
Vabimo vas na seminar, kjer bomo obdelali varno upravljanje, obvladovanje tveganj ter odprta
vprašanja pri zagotavljanju minimalnih zahtev pri nadgradnji železniške infrastrukture.
V sklopu tega bomo obdelali tudi novosti tehničnih specifikacij za interoperabilnost ter novosti in
ključne spremembe zakonodaje predloga spremembe TEN-T uredbe za železniško infrastrukturo v
povezavi s področjem multimodalnosti oz. urbanosti.
Seminar je zasnovan kot zaključena celota. 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 je namenjen pooblaščenim in nadzornim inženirjem kot tudi investitorjem, projektantom in
izvajalcem, ki se s problematiko zagotavljanja varnosti in interoperabilnosti dnevno srečujejo pri
svojem dnevu.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 2 kreditne točke iz
izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev za vse matične sekcije.
Udeleženci strokovnega izobraževanja, ki so člani IZS, NE potrebujejo vlagati vlog za dodelitev
kreditnih točk na IZS, ker bo to uredil organizator usposabljanja Q Techna in se bodo kreditne
točke pripisale avtomatično. Z udeležbo na seminarju bodo člani IZS pridobili potrdilo, iz katerega
so razvidne prejete kreditne točke.
Število udeležencev je omejeno.
Vsak udeleženec prejme pisno gradivo.
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URNIK
08:30 – 9:00

Prijava

09:00 – 9:10

Uvod v seminar

9:10 – 10:00

Sistem varnega upravljanja in obvladovanja tveganj
Prof. Bogdan Zgonc

10:00 – 10:30

Kaj prinaša nov paket tehničnih specifikacij za interoperabilnost 2022?
Tomaž Motoh

10:30 – 11:00

Odmor

11:00 – 11:45

Odprta vprašanja pri zagotavljanju minimalnih zahtev pri nadgradnji
železniške infrastrukture (parametri zmogljivosti oz. prometne kode,
uporabne dolžine peronov, progovne hitrosti glede na vrste vlakov …)
Mag. Franc Zemljič

11:45 – 12:30

Novosti in ključne spremembe zakonodaje predloga spremembe TEN-T
uredbe za železniško infrastrukturo v povezavi s področjem
multimodalnosti/urbanosti
Mag. Franc Zemljič

12:30 – 13:00

Razprava

Seminar bo v torek, 22. 11. 2022 ob 08:30 uri v Dvorani C na lokaciji Gospodarske zbornice
Slovenije, na naslovu Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Za vse slušatelje je v neposredni bližini
na voljo parkirišče.
Cena seminarja je 249,00 EUR + 22% DDV. Za drugega in vsakega naslednjega prijavljenega
udeleženca iz istega podjetja je cena 189,00 EUR + 22% DDV po osebi.
V primeru zgodnje prijave do 8. 11. 2022, vam priznamo dodaten 10 % popust na vse
udeležence.
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«.
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
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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 »ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA
PROMETA«, dne 22. 11. 2022, na lokaciji GZS, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana prijavljamo:

Ime in priimek:
Elektronski naslov:
Identifikacijska številka (IZS):
Zaposlen v:
Naslov:
ID številka:

Davčni zavezanec:

DA

□

NE □

Telefon:

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.
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