Sekcija kovinarjev pri OZS vas vabi na seminar

,, POSTOPEK UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI ZA JEKLENE

KONSTRUKCIJE in CE OZNAČEVANJE˝
ki bo potekal v
četrtek, 27. marca 2014,
v veliki predavalnici Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija, Celovška 69, Ljubljana

Na področju gradbenih proizvodov je bila lani spremenjena zakonodaja v zvezi s trženjem, prav
tako so bili izdani novi standardi za določene proizviode (med njimi jeklene konstrukcije),ki
opredeljujejo način označevanja izdelkov in opremljanja z dokumentacijo.
S 1.7.2014 bo tako obvezno CE označevanje jeklenih in aluminijastih konstrukcij. Ključni
pogoj, da lahko proizvajalec jeklene konstrukcije označi proizvod z oznako CE, je, da ima
vzpostavljen in certificiran sistem kontrole proizvodnje. Proizvajalci, ki do 1.7.2014 ne bodo
pridobili certifikata, ne bodo mogli izdelane jeklene konstrukcije označiti s CE znakom ter
posledično tudi ne bodo smeli dobaviti jeklene konstrukcije na trg oziroma na gradbišče.
VSEBINA IN ČASOVNI POTEK SEMINARJA:
Registracija

1.

2.

3.

4.

5.

Novosti v zakonodaji
 Novosti iz Uredbe EU 305/2011 o enotnem okviru trženja gradbenih
proizvodov
 Novosti v Zakonu o gradbenih proizvodih
 Pregled poglavitnih zahtev za posamezne sodelujoče v tržni verigi
Pregled zahtev standarda IN POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE
SKLADNOSTI za JEKLENE KONSTRUKCIJE
(SIST EN 1090-1 v povezavi s SIST EN 1090-2)
 Osnovne zahteve
 Zahtevane lastnosti za konstrukcije in proizvajalce konstrukcij
 Postopki v proizvodnji
Odmor
Izdelava dokumentacije v skladu s standardom
 Priročnik tovarniške kontrole proizvodnje in zapisi
 Obseg preskušanj v okviru prvega tipskega preskusa
 Primer CE oznake
Izjava o lastnostih proizvoda
Predstavitev postopka certificiranja notranje kontrole proizvodnje in
storitev certifikacijskega organa
mag. Ambrož Rožman; vodja kakovosti, Q-techna
 Certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje
 Pregled obveznosti proizvajalca in postopek certificiranja
 Izvajanje nadzora s strani priglašenega organa
Vprašanja in odgovori
 Vprašanja udeležencev
 Predstavitev cenika za pripravo dokumentacije, oznak in izjav
 Predstavitev cenika storitev priglašenega organa

8:45 – 9:00
9:00 – 9:30

9:30 – 10:45

10:45 – 11:00
11:00 – 12:00

12:00 – 12:45

12:45 - 13:00

Vsi udeleženci seminarja prejmejo potrdilo o udeležbi !

IZVAJALCA:
Mag. Emilija Bratož, evropski ekspert za tehnično zakonodajo in standarde
Mag. Ambrož Rožman; vodja kakovosti pri Q-techni
CENA SEMINARJA:
30 Eur/osebo + DDV
116 Eur/osebo + DDV

za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS)
za prijavljene, ki niso člani OZS

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE:
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico za udeležbo na seminarju pošljete do ponedeljka, 24.
marca 2014
-

na e-naslov: ic@ozs.si ali
po faksu na številko: 01 58 30 560 ali
na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Oddelek storitev (izobraževanje)
Celovška 71, 1000 Ljubljana.

Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
številka računa: 02013-0253606416, NLB, sklic: 00 200005, koda namena: OTHR, s pripisom:
Seminar EN1090, najkasneje do 24.3.2014.
Pisne odjave so možne do 25.03.2014. Po tem terminu kotizacije ne vračamo.
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA
Dodatna pojasnila lahko dobite pri Valentini Melkić, sekretarki sekcij, telefon 01 58 30 541,
e-naslov: valentina.melkic@ozs.si, ali pri Barbari Vrhovnik, koordinatorki za področje
izobraževanja, telefon 01 58 30 808, e-naslov: barbara.vrhovnik@ozs.si

Vljudno vabljeni!

Ljubljana, 10.03.2014

Milan Škapin, l.r.
Predsednik Sekcije plastičarjev pri OZS

Ivan Meh, l.r.
Predsednik sekcije kovinarjev pri OZS

PRIJAVNICA
na seminar

,, POSTOPEK UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI ZA JEKLENE KONSTRUKCIJE in
CE OZNAČEVANJE˝
Ime in priimek udeležencev:
……………………....………………………………...………..................................................................
…………………………………...………....………....………....………....………....………....……….....
Uradni naziv plačnika:
……………………....………………………………...………..................................................................
…………………………………...………....………....………....………....………....………....……….....
Polni naslov plačnika:
…………………………………………………………………………………………………………………
Pošta plačnika:

………………………………………………………………...
GSM kontaktne osebe: ……………………………………………………………
Elektronski naslov: …………………………………………………………………
ID oz. davčna številka plačnika:

S I
Zavezanec za DDV:

DA

NE

Kraj in datum: ............................... Podpis odgovorne osebe in žig: .................................................
Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
številka računa: 02013-0253606416, NLB, sklic: 00 200005, koda namena: OTHR,
s pripisom: Seminar EN1090, najkasneje do 24.3.2014.
Kotizacija: 30 Eur/osebo + DDV (za člane OZS) oziroma
116 Eur/osebo + DDV (za nečlane OZS)
Pisne odjave so možne do 25.03.2014. Po tem terminu kotizacije ne vračamo.
Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov: ic@ozs.si ali
po telefaksu na številko: : 01 58 30 560 ali na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Oddelek storitev (izobraževanje), 1000 Ljubljana.

