V zadnjem obdobju se je tudi pri nas v Sloveniji regulativa na področju opreme pod tlakom
poenotila z evropsko. Skoraj ne najdemo podjetja v katerem ne bi bilo tlačne opreme : kompresorji,
hladilniški sistemi, varnostni ventili, manometri, sterilizatorji, cevovodi itd. Zakonodaja od uporabnika
zahteva osveščenost na tem področju, z namenom zagotavljanja varnosti, pri namestitvi, uporabi in
vzdrževanju.
Inšpekcijski nadzor na tem področju je poostren in tudi kazni so visoke. Kot organ za
periodične preglede za opremo pod tlakom je naš Inštitut med vodilnimi v Sloveniji.

Ker pravilnik predpisuje, da uporabniki morate biti poučeni o navodilih za tehnično
pravilno in varno obratovanje, zato na to temo organiziramo strokovno usposabljanje za delavce,
ki opravljajo dela in naloge za upravljanje z energetskimi napravami.

Usposabljanje je namenjeno :
strokovnim delavcem varnosti in zdravja pri delu
vodjem vzdrževanja
delavcem, ki upravljajo z energetskimi napravami,
strojnikom – kompresoristom
upravljalcem hladilnih naprav
uporabnikom sterilizatorjev, avtoklavov
Usposabljanje se izvaja v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za
upravljanje energetskih naprav do 300 KW, Uradni list št. 41/2009 in Pravilnikom o pregledovanju in
preizkušanju opreme pod tlakom, Uradni list št. 92/2008.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
Ura :
9.30 – 11.30

12.00 – 13.00

Predavatelj : Bojan Drame, univ.dipl.inž.str., IVD Maribor
•

Zakonodaja, tehnična regulativa in standardi na področju tlaka.

•

Inšpekcijski nadzor na področju tlačnih posod.

•

Dolžnosti in pravice izvajalcev in uporabnikov na področju opreme
pod tlakom.

•

Kompresorji, namen, razdelitev, uporaba, tlačna mreža.

•

Kompresorji, avtoklavi, parni kotli, sterilizatorji, tlačne posode,
cevovodi.

•

Tlačnovarnostna oprema, varnostni ventili, manometri.

•

Praktični prikaz pregleda in preskusa varnostnih ventilov.

Pisni preizkus znanja
Po končanem usposabljanju in preizkusu znanja prejmejo udeleženci ustrezno
potrdilo.

Kotizacijo v znesku 120 EUR z DDV je potrebno do začetka usposabljanja nakazati na transakcijski
račun IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor št.: 30000-0000828125 pri Sberbank d.d..
Dokazilo o plačilu usposabljanja pošljite na elektronsko pošto : barbara.vogric@ivd.si .
V kotizacijo je vključena izvedba izobraževanja, pisno gradivo, pisni preizkus znanja ter
pogostitev med odmorom.
Informacije : Barbara Vogrič, GSM 031 744 566.
PRIJAVNICA na usposabljanje za upravljalce energetskih naprav,
24. oktober 2019, OOZ Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Ime in priimek udeleženca :

Podjetje (točen naziv in naslov) :

Datum rojstva :
Delovno mesto in strokovna izobrazba:

Elektronska pošta : .

Podpis :

Žig :

Datum :

