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Podrobnejša vsebina: 

 Zakonitosti zvoka in vibracij; 

 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/10/ES z dne 6. februarja 2003 o minimalnih 

zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup), 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/44/ES z dne 25. junija 2002 o minimalnih 

zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih 

dejavnikov (vibracij), Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu 

pri delu (Ur.l. RS, št. 17/2006 (18/2006 popr.), Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Ur.l. RS, št. 94/2005), SIST ISO 9612, SIST EN ISO 

5349 in SIST EN ISO 2631; 

 Ocena izpostavljenosti zaradi hrupa ali vibracij; 

 Načini merjenj hrupa ali vibracij; 

 Merilna negotovost in izdelava poročila; 

 Praktični del. 

Način izvedbe: Seminar bo potekal v obliki delavnice, kjer je zaželeno aktivno sodelovanje 
udeležencev.  

Zahtevano predznanje: Zaželeno je, da imajo udeleženci vsaj osnovno predznanje o akustiki, so 
seznanjeni z veljavno zakonodajo in imajo nekaj izkušenj z uporabo Bruel&Kjaer merilne opreme. 

Komu je namenjen: Strokovnim delavcem za varnost pri delu in tistim, ki želijo obnoviti ali poglobiti 
znanje o zvoku in hrupu ter posledicah le tega na zdravje. 

Cilj seminarja: Vsi udeleženci prejmejo ustrezno osnovno znanje za samostojno uporabo merilne in 
programske opreme, da lahko s pomočjo delovnega navodila opravijo meritev, vrednotijo rezultate in 
pripravijo poročilo. 

Delavnica je priznana s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in se točkuje z 8 (osmimi) 

točkami. 

Natisnite prijavnico 

 

 

Podrobnosti o seminarju: 

Lokacija:  KOMPLAST d.o.o., Tržaška cesta 511, Ljubljana 

Datum:   13. novembra 2012 , od 9:00 do 14.00 

Dodatni termin: 27. novembra 2012 

Trajanje:  1 dan 

Vrsta:   Seminar in delavnica o izvajanju meritev hrupa in vibracij na delovnem mestu 

Pripomočki:  Avdio-vizualna oprema, merilnik vibracij, merilnik hrupa, kalibrator 

Predavatelja:  Metod Celestina, univ.dipl.inž.el., IMS MERILNI SISTEMI d.o.o. 

Luka Dolenc, univ.dipl.inž.el., IMS MERILNI SISTEMI d.o.o. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV7166.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV7166.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200617&stevilka=643
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2006738
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV4410.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV4410.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200594&stevilka=4108
http://ims.si/documents/prijavnica_seminar_hrup_vibracije_november12.pdf

