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UGOTOVITEV: Nova direktiva o strojih in tehnična zakonodaja se v praksi ne izvajata pravilno, kar vodi k
sankcijam zaradi neupoštevanja zakonodaje in k nesrečam pri delu!
Spoštovani!
Proizvajalci strojev morate v skladu z Direktivo o varnosti strojev in Pravilnikom o varnosti strojev pri
načrtovanju strojev pripraviti tehnično dokumentacijo, izvesti postopke ugotavljanja skladnosti, izdati izjavo
o skladnosti in stroj označiti z oznako CE. Tehnična dokumentacija mora zajemati načrtovanje, izdelavo in
obratovanje stroja in mora izkazovati, da je stroj skladen z zahtevami direktive oziroma pravilnika o varnosti
strojev.
 Uporabniki strojev morate razpolagati z vsemi potrebnimi listinami, saj v primeru škodnega dogodka zanj
odgovarjate vi (Direktiva o varni uporabi delovne opreme ).
Zaradi številnih vprašanj na tem področju vas vabimo na seminar s svetovanjem:

Varnost strojev in obvezna tehnična dokumentacija
Aktualno za proizvajalce, uporabnike, pooblaščene zastopnike, uvoznike in distributerje strojev
Predavatelj: Darko Dajčman, inž.stroj.

Maribor, Fakulteta za strojništvo , 25. April 2012, 16.00
Seminar je brezplačen
Zagotavljamo vam kvaliteten seminar, na katerem boste:
 izvedeli, katero zakonodajo upoštevati ob načrtovanju, dajanju na trg ali uporabi stroja;
 Izvedeli, katere dokumente morate pripraviti kot proizvajalec ali zastopnik nedokončanih ali dokončanih
strojev ter kateri dokumenti so obvezni za uporabnika;
 deležni individualnega svetovanja – predavatelj bo del časa na seminarju posvetil izključno vašim
dilemam in obravnaval vaša vprašanja. Ta lahko zastavite predavatelju na samem seminarju.
Vsebino seminarja predstavljamo na naslednji strani. Preglejte jo in izpolnite prijavnico.

Z lepimi pozdravi,
Društvo strojnih inženirjev Maribor

Na vaše dileme vam ponujamo rešitev – razumeli boste, kako in pri katerih proizvodih v določeni fazi
upoštevati zahtevno tehnično zakonodajo!

Seminar s svetovanjem

» Varnost strojev in obvezna tehnična dokumentacija«
Predavatelj: Darko Dajčman, inž.stroj.

Kratek pregled vsebine seminarja
 Obveznosti gospodarskih družb in zahteve za
proizvode po Zakonu o teh. zahtevah za
proizvode in ugotavljanju skladnosti
 Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
 Direktiva o varnosti strojev
 Dokumentacija za dokončan in nedokončan stroj
 Zamenljiva oprema , sklopi strojev in potencialno
nevarni stroji
 Povezave in uporaba drugih direktiv pri
zagotavljanju varnosti strojev
 Načrtovanje strojev – vgrajena varnost , varovala
in navodila
 Ocena tveganja z uporabo standardov
 Električna oprema strojev
 Direktive, ki pokrivajo druge varnostne zahteve
(LVD, EMC, ATEX,…)
 Praktična uporaba standardov in domneva o
skladnosti
 Postopki ugotavljanja skladnosti
 Vsebina tehnične dokumentacije in navodil za
uporabo
 Listine in oznake ( ES-izjava o skladnosti,
tablica,..)
 Namestitev novega ali rabljenega stroja
(Direktiva o varni uporabi delovne opreme )

Komu je seminar namenjen?
Proizvajalcem, uporabnikom, pooblaščenim
zastopnikom, uvoznikom in distributerjem strojev.
Kratka predstavitev predavatelja
Darko Dajčman, inž.stroj., je diplomiral s področja
tehničnih predpisov in varnosti strojev.
26 let delovnih izkušenj na področju proizvodnje in
montaže strojev. Od leta 2000 aktivno dela na
področju načrtovanja strojev in izdelave tehnične
dokumentacije. Od leta 2010 predavatelj in
svetovalec na področju tehničnih predpisov.

Avtor priročnika »Tehnične zahteve in varnost
strojev v praksi«, 2011, Založba Forum Medija.
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Prijavo na seminar pošljite po faksu na št. 02 653 01 04, tel. 031 722 666, e-naslov: ani.dsi@uni-mb.si

Gradivo za seminar je vsem udeležencem dostopno v pdf formatu na domači strani DSI Maribor
http://fs-server.uni-mb.si/org/dsi

