in

vabita na spletni seminar

Upravljanje s premoženjem s poudarkom na vzdrževanju: predstavitev standardov
Datum:
21. 4. 2022
Ura:
10:00–13:00
Organizator: SIST in EZS
Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.
Uvod
Namen spletnega seminarja je v prvem delu predstaviti zainteresiranim standard SIST ISO 55000:2017
Obvladovanje premoženja – Pregled, načela in terminologija, ki bo v kratkem na razpolago v slovenskem
jeziku. K temu standardu sodita še standarda SIST ISO 55001:2017 Obvladovanje premoženja – Sistemi
vodenja – Zahteve in SIST ISO 55002:2019 Obvladovanje premoženja – Upravljanje sistemov.
V drugem delu je namen predstaviti standarde s področja vzdrževanja, in sicer:
- SIST EN 15341:2019 Vzdrževanje – Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja
- SIST EN 13269:2016 Vzdrževanje – Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju
- SIST EN 13306:2018 Vzdrževanje – Terminologija s področja vzdrževanja
- SIST EN 15628:2014 Vzdrževanje – Kvalificiranje vzdrževalcev
- SIST EN 13460:2009 Vzdrževanje – Dokumentacija za vzdrževanje
Kakovostno vzdrževane naprave pomenijo za lastnika njihovo uporabo z najmanjšimi motnjami.
Posledično so stroški nižji, zagotovljena je zanesljivost in dolga življenjska doba. Predstavljeni bodo
standardi o vzdrževanju, ki prinašajo nekatere bistvene prvine, kako vzdrževati in ohranjati naprave in
drugo premoženje v dobrem stanju. Poudariti je treba potrebo po celostnem načrtovanju in gradnji novih
naprav ter objektov, ki vključuje zahteve o varnosti, ekonomski in okoljski učinkovitosti, stroških
vzdrževanja v življenjski dobi in o zanesljivosti uporabe. Vsi navedeni standardi bodo dostopni v
slovenskem jeziku.
Namen predstavitve
Predstavitev je namenjena:
- vodstvenim delavcem,
- vodjem vzdrževanja,
- projektantom,
- izvajalcem gradbenih del, elektromontažnih del, odgovornim vodjem del,
- nadzornim inženirjem,
- izdelovalcem navodil za vzdrževanje in obratovanje,
- članom IZS, matične sekcije elektroinženirjev,
- inšpektorjem,
- drugim zainteresiranim.

Kaj boste pridobili z udeležbo
-

predstavljena bo vsebina in bistvene zahteve standardov,
razložen bo pomen posameznih izrazov,
podan bo osnovni pregled, kaj standardi sploh vsebujejo, kakšne so novosti pri obnovljenih
standardih in katere zahteve so bistvene.

Pripravljena bo akcija za nakup prevoda standarda SIST ISO 55001 po posebni akcijski ceni.
Ponujamo tudi popust za stalne udeležence naših seminarjev, delavnic in spletnih seminarjev ter večji
popust za podjetja, ki prijavijo več zaposlenih.
Program

10.00

10.00–11.30

Pozdrav organizatorja

Kratka predstavitev:
-

11.30–11.45

SIST ISO 55000:2017 Obvladovanje premoženja – Pregled, načela in
terminologija
SIST ISO 55001:2017 Obvladovanje premoženja – Sistemi vodenja –
Zahteve
SIST ISO 55002:2019 Obvladovanje premoženja – Upravljanje sistemov

Odmor

11.45–13.15
Kratka predstavitev standardov za vzdrževanje:
13.15–13.30

SIST EN 15341:2019 Vzdrževanje – Ključni kazalniki učinkovitosti in
uspešnosti vzdrževanja
SIST EN 13269:2016 Vzdrževanje – Smernice za pripravo pogodb o
vzdrževanju
SIST EN 13306:2018 Vzdrževanje – Terminologija s področja vzdrževanja
SIST EN 15628:2014 Vzdrževanje – Kvalificiranje vzdrževalcev
SIST EN 13460:2009 Vzdrževanje – Dokumentacija za vzdrževanje

Odgovori na vprašanja

Izvajalci

Prof. dr. Jože Pihler
Rojen 26. 11. 1955, diplomiral na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko (FERI). Deset let je bil zaposlen v Tovarni stikalnih naprav v Mariboru kot raziskovalec, vodja
stikalnih aparatov, vodja kontrole kakovosti in direktor. Od leta 1988 je bil zaposlen na FERI v Mariboru,
kjer je leta 1995 doktoriral, leta 2006 pa postal redni profesor. Bil je tudi vodja Laboratorija za energetiko.
V močnostnem laboratoriju ICEM-TC je strokovni vodja. Julija 2021 se je upokojil. Pedagoško in
raziskovalno je deloval na področju elektroenergetike, pridobljene izkušnje je prenašal na študente pri
predavanjih, bil je mentor številnim študentom pri doktorskih, magistrskih in diplomskih nalogah. Njegova
bibliografija obsega preko 900 prispevkov, in sicer znanstvenih člankov v revijah, prispevkov na
konferencah in drugih publikacij. Vodil ali sodeloval je pri 33 strokovnih študijah, kjer izstopa področje
upravljanja z energijo in vzdrževanje. Sodeloval je z mnogimi domačimi in tujimi organizacijami,
fakultetami ter gospodarstveniki. Je član IEEE, deluje v mednarodni standardizaciji IEC in slovenskem
SIST kot član delovnih skupin in tehničnih komitejev na področju terminologije in varovalk. Sodeluje z
Elektrotehniško zvezo Slovenije pri prevodu standardov. Dolga leta že aktivno sodeluje tudi v slovenskem
združenju CIGRE, kjer je trenutno član predsedstva CIGRE-CIRED in predsednik ŠK C4.

Alojzij Zupanc, dipl. inž. el.
Rojen 25. 6. 1945, študij je opravil na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru. Do
upokojitve leta 2007 je bil zaposlen v Elektro Gorenjska, d. d. Delo je začel v tehniški dokumentaciji,
nadaljeval osemnajst let v oddelku za investicije kot pooblaščeni inženir, nato deloval osem let kot vodja
oddelka za obratovanje. Od leta 2001 je deloval kot izvršni direktor enote distribucija in zadnje leto pred
upokojitvijo kot svetovalec uprave za energetske zadeve. Na nivoju Gospodarskega interesnega
združenja elektrodistribucijskih podjetij je vodil skupini za tehnične zadeve in skupine za ustanovitev
podjetja SODO. Kot sekretar za tehnične predpise je po upokojitvi postal sodelavec Elektrotehniške zveze
Slovenije. Vodi strokovne skupine za pripravo posameznega predloga predpisa, ki ga pristojno ministrstvo
objavi v Uradnem listu RS. Področje dela so pravilniki in uredbe s področja elektroenergetike,
elektromagnetnih polj, električnih inštalacij in zaščite pred strelo. Med njegove naloge sodita še iskanje
prevajalcev in delo na terminološkem področju. Sodeluje z Zvezo društev energetikov Slovenije kot
predavatelj dveh strokovnih predmetov za upravljalce energetskih naprav in kot izpraševalec na izpitih.
Tri leta je bil član strokovnega sveta Agencije za energijo, štiri leta je bil predsednik sveta Lokalne
energetske agencije Gorenjske v Kranju. Ljubiteljsko se ukvarja s čebelarstvom in delom v Čebelarskem
društvu Besnica, kjer je bil dvanajst let predsednik.

PRIJAVNICA – 2022-10/1

Upravljanje s premoženjem s poudarkom na vzdrževanju: predstavitev standardov
21. 4. 2022
Prosimo, vpišite svoje podatke.

Ime in priimek udeleženca

Naziv organizacije/podjetja

Naslov

Davčna številka

Telefon

Identifikacijska št. inženirja

E-pošta

Datum

Podpis in žig

Prijave na seminar: prijavnice pošljite najkasneje do 18. aprila 2022 na Slovenski inštitut za standardizacijo, Ulica gledališča BTC
2, SI-1000 Ljubljana, po navadni pošti ali po elektronski pošti na seminarji@sist.si.
Število mest je omejeno. Prijavnica velja kot naročilnica.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo znaša 169 € + 22 % DDV (skupaj z DDV 206,18 €)
–
–
–
–
–

člani SIST in SIST/TC imajo 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom je 164,94 €),
člani EZS imajo pri kotizaciji 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom je 164,94 €),
organizacije, ki prijavijo 2 zaposlena, imajo pri kotizaciji 5 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom za posameznika je
195,85 €),
organizacije, ki prijavijo 3 ali več zaposlene, imajo pri kotizaciji 30 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom za
posameznika je 144,33 €),
stalni udeleženci imajo 30 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom za posameznika je 144,33 €).
* Za stalnega udeleženca velja podjetje, ki je v preteklih 12 mesecih od zadnje prijave na seminar, delavnico ali spletni seminar
prijavilo najmanj 3 zaposlene.
Popusti se ne seštevajo.
V kotizacijo sta vključeni e-gradivo ter potrdilo o udeležbi. E-seminarsko gradivo boste prejeli na svoj elektronski naslov pred
seminarjem, potrdilo pa po redni pošti po izvedenem spletnem seminarju.
Vaša prijava na seminar je sprejeta, ko prejmete potrditev po elektronski pošti.
Prosimo, da kotizacijo za predstavitev poravnate najpozneje 3 delovne dni pred začetkom dogodka na račun pri Upravi za
javne prihodke 01100-6030348413, sklic na št. 00-53- 61743-DŠ prijavitelja. Račun boste prejeli po seminarju.
Odpoved: zadnji rok za odjavo udeleženca je 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri
odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti.
V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano
kotizacijo vrnemo.

