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26.TEHNIŠKO POSVETOVANJE



Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije (TPVS) je že peto leto na Otočcu, za 

nekatere je to že spoštljiva obletnica, primerna za praznovanje. Bogat program 

predavanj nam bo postregel z najnovejšimi pristopi, podane bodo izkušnje in znanje 

neposrednih izvajalcev vzdrževanja, posebej razstavljavcev in hkrati vseh tistih, ki 

se profesionalno ukvarjajo tudi s teorijami delovanja ali nedelovanja strojev in naprav.  

Društvo sledi tudi novim razmišljanjem v svetu in je ustanovilo skupino, ki se še oblikuje 

in širi DSAM, to je delovna skupina za Asset Management, katere neugnani nosilec 

je Janez Tomažin, ki je za našo revijo Vzdrževalec že napisal nekaj člankov, njegov članek 

pa si lahko preberete tudi v tem zborniku, prav tako tudi članek novega doktorja znanosti 

g. D. Maletiča, skupaj z M. Maletičem in B. Gomiščkom. Metode vzdrževanja se razvijajo 

v širino, kar kaže na povezanost s sodobnimi managerji, ki spoznavajo, da so sodobni 

postopki vzdrževanja sredstvo za povečanje dobička podjetja.

Predsednik Organizacijskega odbora in predsednik DVS g. Darko Cafuta se je sam in s 

svojo ekipo zelo potrudil, da je v teh po raznih kazalcih že rastočih razmerah uspel prido-

biti razstavljavce, za kar pa je kot že vrsto let poskrbel predvsem neutrudni Feliks Dokl. 

Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije nam s pomočjo razstavljavcev, ki ste 

osrednja točka in gibalo našega srečanja, daje upanje in moč, da se vzdrževanje s 

svojo kvaliteto vključi v 4. industrijsko revolucijo v povezavi z evropskimi in sve-

tovnimi društvi. Vsakoletnim razstavljavcem se zahvaljujemo za zaupanje, novim 

pa želimo veliko vztrajnosti in še nadaljnjega sodelovanja. 

Še vedno je TPVS poleg strokovnega posvetovanja tudi srečanje vzdrževalcev, 

razstavljavcev, vodij vzdrževanja, managementa, da se lahko sestanejo dobavitelji 

in kupci izdelkov ter storitev s področja vzdrževanja. Pogumno želimo rasti z vami 

naprej, tako strokovno kot osebnostno. 

Strokovno posvetovanje z naslovom  Proizvodnja – Vzdrževanje je privabilo kvalitetne 

strokovnjake s področja vzdrževanja, tako praktike iz neposredne proizvodnje kot tudi 

teoretike iz najvišjih znanstvenih ustanov. Posvet bo potekal z mednarodno udeležbo, 

saj se nam je pridružil že naš znanec dr. Hasan Avdić iz Bosne in Hercegovine. Posvet je 

pripravil g. Tomaž Jelenko, okroglo mizo pa mag. Miha Hameršak. 

V zborniku sta predstavljeni najboljša diplomska naloga na višjem in visokošolskem 

nivoju. Predavatelji in mentorji so s študenti vpeljevali sodobna znanja z veliko 

mero ustvarjalnosti in inovativnosti. Na natečaju za izbor najboljše diplomske 

naloge je letos sodelovalo rekordno število nalog, kar 26, za kar gre zasluga mag. 

Miranu Saksidi. 

Podeljene bodo tudi nagrade za najboljše ideje, ki jih je zbiral g. Jože Topole.

Zahvala vsem, ki ste se trudili pri organizaciji posvetovanja in sejma z delavnico 

in s kvalitetnimi predstavitvami razstavljavcev, da postaja Otočec tradicionalen 

in osrednja strokovna prireditev vzdrževalcev Slovenije z druženjem in izmenjavo 

strokovnih izkušenj. 

Lep pozdrav od uredniškega odbora, organizacijskega odbora TPVS, organov DVS in 

urednika, mag. Viktorja Jemca
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Vsak članek naj bo po vsebini zaključena 

celota, tudi če je v nadaljevanjih, in naj ne 

presega treh tipkanih strani v urejevalniku 

teksta Word, stil Arial, font 11. Članke pošiljajte 

po elektronski pošti na uredništvo revije: 

tajnik@drustvo-dvs.si.

Vse skice, fotografije, načrte in ostalo slikovno 

gradivo lahko pošljete po pošti na naslov DVS, 

Stegne 21 c, 1000 Ljubljana. Zaradi možnih 

napak pri konverziji člankov, poslanih po 

elektronski pošti, priložite k slikovnemu gra-

divu tudi izpis članka na vašem tiskalniku. Vse 

fotografije in skice, ki jih imate vključene v 

urejevalniku, obvezno pošljite na CD-ju ali 

po elektronski pošti posebej. 

Članki morajo biti v uredništvu vsaj 20 dni 

pred izdajo revije. Za vsebino, ki naj bo na-

menjena vzdrževalni stroki, odgovarjajo 

avtorji sami. 

Članki morajo na začetku vsebovati naslov, na-

vedbo ključnih besed in kratek povzetek (nekaj 

stavkov) v slovenskem in angleškem jeziku. 

Avtorji naj k članku priložijo tudi osebno foto-

grafijo. Ob koncu članka naj obvezno navedejo 

strokovno literaturo, svoje ime in priimek ter 

podjetje, kjer so zaposleni. Navodila avtorjem 

so podrobno navedena tudi na http://www.

drustvo-dvs.si/.

Za izplačilo honorarja preko avtorske agencije 

potrebujemo od avtorja še naslednje podatke: 

kraj bivališča, davčno številko, številko tran-

sakcijskega računa in banko, pri kateri je ta 

odprt, telefon in naslov elektronske pošte.

Cenik oglaševanja v reviji Vzdrževalec v letu 2015 (vse cene so v EUR, brez DDV):

Pozicija in dimenzija oglasa Cena Cena v Zborniku

Naslovnica A4 680 840

Zadnja stran A4 365 450

Druga in predzadnja stran A4 320 400

Notranja stran A4 280 360

Notranja stran A5 200 280

Notranja stran 1/3 110 160

Reklamni članek A4 140 180

Reklamni članek A5 100 140

Vložni list v revijo (različne dimenzije) 365 450

Ostale oblike oglaševanja (po želji naročnika) po dogovoru po dogovoru

Objava logotipa na koledarju (enojni, dvojni, trojni) 480 / 920 / 1.340 /

CENE VELJAJO OD JANUARJA 2009.

V cenah ni vračunano oblikovanje oglasov in DDV. Naročila za oglaševanje 

sprejemamo po mailu, faxu, telefonu ali osebno, 30 dni pred izdajo. Oglase 

in reklamne članke v ustreznem formatu (.TIF, .JPG, .EPS, .PDF, …) in ločljivosti 

najmanj 300 dpi sprejemamo do 15 dni pred objavo. 
Oglase vam lahko tudi oblikujemo; cena oblikovanja oglasa formata A4 je 126 EUR, formata 
A5 pa 85 EUR, v Zborniku pa 160 EUR.

Društvo je davčni zavezanec. Transakcijski račun DVS: 02017-0016297584.

URADNE URE DRUŠTVA
Vsak torek, sredo in četrtek od 9. do 14. 

ure v pisarni društva, Stegne 21 c, 1000 

Ljubljana:

Telefon: 01 5113 006

Faks: 01 5113 007

E-pošta: tajnik@drustvo-dvs.si

Vsak dan na mobilni telefon

 041 387 432.

Internet naslov:

http://www.drustvo-dvs.si/.
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Spoštovani sponzorji, razstavljavci, poslovni partnerji, predavatelji, gostje in obiskovalci, spoštovani vzdrževalci!

Piše: Darko Cafuta, predsednik DVS in organizacijskega odbora 26. TPVS 

26. TPVS NA OTOČCU

26. TPVS

Pozdravljeni na šestindvajsetem Tehniškem posveto-

vanju vzdrževalcev Slovenije, tokrat že petič na Otočcu.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pripomogli k temu, da se bomo 

lahko tukaj na Otočcu srečevali na razstavnih prostorih, na 

okrogli mizi, na predavanjih, na podelitvi in predstavitvi 

najboljših diplomskih nalog, najboljšega projekta in najboljše 

inovacije. Najpomembneje je, da izmenjujemo strokovna 

mnenja, nove ideje in izkušnje.

V obeh dneh bo dovolj priložnosti, da se navežejo nove 

poslovne vezi in prenos znanja s strani predavateljev ali 

kolegov. Poskrbeli bomo tudi za večerno družabno srečanje, 

kjer bo možno v prijateljskem klepetu izvedeti še marsikaj 

zanimivega.

Letos je naša izhodiščna tema posvetovanja:

Brez učinkovitega vzdrževanja 

ni učinkovite proizvodnje.

Poudarek je na korelaciji proizvodnje in vzdrževanja ter 

rezultatih sodelovanja: povečani razpoložljivosti strojev in 

naprav, povečani kvaliteti izdelkov in nazadnje možnosti, 

da bodo lahko naša podjetja konkurenčna v svetu, državne 

ustanove pa bodo lahko privarčevale pri stroških vzdrževanja.

O tej temi bomo izmenjevali mnenja tudi na okrogli mizi. 

Rdeča nit vseh dogodkov je seveda skrb, kaj moramo še 

narediti, da bo vzdrževanje v Sloveniji učinkovito in da bo s 

svojimi rezultati izkazalo doprinos k povečanemu dobičku 

podjetij. Z učinkovitim vzdrževanjem pa bodo vzdrževalci 

deležni tudi večjega ugleda v podjetjih. Z novim pristopom 

»Obvladovanja fizičnih sredstev« (Asset Management) pa se 

bo vzdrževanje moralo v podjetjih in ustanovah obravnavati 

ne več kot strošek ali celo nujno zlo, ampak oddelek, ki lahko 

izredno veliko doprinese k dobičku podjetja. V tujini tak 

pristop že izvajajo, mi se ga šele učimo. Med poletjem smo 

ustanovili Delovno skupino Asset Management (Obvlado-

vanje fizičnih sredstev – strojev in naprav) in na predavanjih 

bomo izvedeli za prve naloge te skupine, ki ima že 26 članov.

Nekatera uspešna podjetja v Sloveniji že imajo učinkovito 

vzdrževanje, drugi morajo še marsikaj urediti, tudi investirati 

v vzdrževanje, opremo in hkrati spodbuditi ljudi, vzdrževalce. 

V preteklosti se je izkazalo, da se varčevanje pri izobraževanju 

vzdrževalcev in investiranju v vzdrževanje ne obnese. Upamo, 

da se bo z novimi pristopi to spremenilo in da bo že naslednje 

leto na TPVS več udeležencev in več razstavljavcev.

Zahvaljujemo se članom organizacijskega odbora, ki so se za 

uspešno organizacijo potrudili po svojih močeh in omogočili 

posvetovanje.

Posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste za ta 

dogodek prispevali sredstva – sponzorjem, 

razstavljavcem ter pogodbenim partnerjem DVS 

– in vam želimo uspešno in prijetno druženje na 

26. TPVS na Otočcu!

DARKO CAFUTA

Predsednik

GSM: 051 264 365

E-mail: darko.cafuta@gmail.com

TOMAŽ JELENKO

Podpredsednik, strokovna 
predavanja

GSM: 041 335 453

E-mail: tomaz.jelenko@amis.net

BRANKO CASAR

Spletna stran in tehnična 
podpora

GSM: 068 165 763

E-mail: branko.casar@drustvo-dvs.si

FELIKS DOKL

Sponzorji, razstavljavci

GSM: 041 406 336

E-mail: feliks.dokl@gmail.com

MAG. MIHAEL HAMERŠAK

Okrogla miza

GSM: 031 877 595

E-mail: mihael.hamersak@talum.si

MAG. MIRAN SAKSIDA

Državno tekmovanje za najboljšo 
diplomsko nalogo in najboljši 
projekt s področja vzdrževanja

GSM: 031 394 956

E-mail: miran.saksida@drustvo-dvs.si

MAG. VIKTOR JEMEC

Zbornik in mediji

GSM: 040 556 200

E-mail: viktorjemec1@gmail.com

JOŽE TOPOLE

Natečaj za najboljšo idejo s 
področja vzdrževanja

GSM: 031 683 836

E-mail: jtopole@pivo-lasko.si
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Četrtek, 20. oktober 2016

8.00 - 9.45 Sprejem udeležencev

10.00 - 11.00 Slavnostna otvoritev 26.TPVS: pozdravi organizatorja in gostov

11.00 - 12.30 Okroga miza in razprava: BREZ UČINKOVITEGA VZDRŽEVANJA NI UČINKOVITE PROIZVODNJE

10.00 - 18.00
Razstava opreme in storitev s področja vzdrževanja s spremljajočimi aktivnostmi: predstavitev 

podjetij na razstavnih mestih v Športni dvorani

14:00 -18:00 Predavanja po naslednjem urniku:

14.00 - 14.30  Uvajanje Asset Managmenta/Obvladovanje fizičnih sredstev

14.30 - 15.00
 Ali obvladovanje fizičnega premoženja lahko vpliva na 

poslovno uspešnost organizacije? 

15.00 - 15.30  Vzdrževanje nizke specifične rabe energije s pomočjo daljinskega nadzora specialista

15.30 -16.00 Odmor

16:00 - 16:30  "Zakleni-Označi" (Lockout-Tagout): Varno vzdrževanje brez prisotnosti nevarnih energij)

16:30 - 17:00  Energetsko učinkovita priprava stisnjenega zraka

17:00 -17:30
 Analiza uticanja održavanja tehniških sistema za proizvodnju u rudnicima 

mrkog uglja Banovići

17.30 - 18:00  Zakaj hidravlično olje potemni

18.00 - Žrebanje nagrad za obiskovalce predavanj

19.00 -
Slovesna večerja in razglasitev razstavljavcev in sponzorjev, ki so največkrat sodelovali naTehniških 

posvetovanjih vzdrževalcev Slovenije; sledi družabno srečanje in zabavni program z glasbo

Petek, 21. oktober 2016

9.00 - 13.00 Nadaljevanje razstave opreme in storitev s področja vzdrževanja

9.00 - 9.30
Razglasitev rezultatov natečaja za najboljšo diplomsko nalogo, najboljši projekt in najboljšo 

inovacijo s področja vzdrževanja za leto 2016

9.30 - 10.30 Predstavitve nagrajenih diplomskih nalog in projektov ter inovacij s področja vzdrževanja

9.00 - 13.00
 STRUKTURIRANO REŠEVANJE PROBLEMOV IN ODPOVEDI (tematska praktična 

delavnica za bolj učinkovito vzdrževanje)

13.00 - Zaključek posvetovanja

26. TPVS – PROGRAM POSVETOVANJA

Otočec, 20. in 21. oktober 2016

26. TPVS
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26. TPVS – SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV

Naziv razstavljavca Kraj Št. razstavnega mesta

ABC MAZIVA d.o.o. Ljubljana 13

ATLAS COPCO d.o.o. Trzin 30

AX ELEKTRONIKA d.o.o. Trzin 44

BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o. Medvode 14

BETAPLAST d.o.o. Brezovica 24

BLAST TEHNIK d.o.o. Novo mesto 68-69

CINKARNA CELJE d.d. PE VEFLON Celje 65

DEMETRA Lean Way d.o.o. Šmarješke Toplice 20

ELEKTRA NOVA d.o.o. Trzin 10

ELEKTRON KNEZ d.o.o. Žalec /

ELEKTRONIKA PAHOR d.o.o. Ljubljana-Črnuče /

ENERGE d.o.o. Ljubljana 25

ENERGETIKA MARKETING d.o.o. - revija EGES Ljubljana 32

FILTEC d.o.o. Ljubljana-Šentvid 27

FUCHS MAZIVA LSL d.o.o. Brežice 58

HENKEL SLOVENIJA d.o.o. Maribor /

HENNLICH d.o.o. Podnart 7

HERMI d.o.o. Celje 21

HIDRO d.o.o. Žalec 36

HPE d.o.o. Ljubljana 8

ICM d.o.o. Celje 47

INPRO d.o.o. Straža 4

INSTRO d.o.o. Ljubljana 19

IPRO ING d.o.o. Ljubljana-Črnuče 34-35

KEMIS d.o.o. Vrhnika 23

KLIMA ARNŠEK d.o.o. Ljubljana-Črnuče 33

KOMP - R DRUŽBA ZA ENERGETSKE REŠITVE d.o.o. Brezovica pri Ljubljani 40

KONECRANES d.o.o. Maribor 59
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26. TPVS – SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV

Naziv razstavljavca Kraj Št. razstavnega mesta

KOPA RAČUNALNIŠKI INŽENERING d.d. Slovenj Gradec 57

KOVINAR Novo Mesto d.d. inženiring kovinarstvo Novo mesto 62

LAR TRANSPORTNI SISTEMI d.o.o. Lenart v Slovenskih goricah 46

LOTRIČ Meroslovje d.o.o Selca 15

M&M INTERCOM d.o.o. Ljubljana 53

MESSER SLOVENIJA d.o.o. Ruše 45

METRONIK d.o.o. Ljubljana 22

MIEL d.o.o. Velenje 17

OBKOV d.o.o. Slovenska Bistrica 63

OMEGA AIR d.o.o Ljubljana 52

P - TEAM d.o.o. Ljubljana-Črnuče 16

PBB d.o.o. Slovenska Bistrica 11-12

PRIMA FILTERTEHNIKA d.o.o. Medvode 64

PRIMAKEM d.o.o. Tržič 39

PROFIDTP d.o.o. - revija IRT3000 Trzin 18

PS. d.o.o. Logatec 28

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO - revija VENTIL Ljubljana 31

S3C Ljubljana 70

S5TEHNIKA.NET - revija AVTOMATIKA Ljubljana-Dobrunje /

SARA TRADE ČRPALKE IN SISTEMI Celje 9

SLOLUKS d.o.o. Miklavž na Dravskem polju 29

ŠESTO d.o.o. Ljubljana 41

TIPTEH d.o.o. Ljubljana 26

TRM FILTER d.o.o. Ljubljana-Dobrunje 67

ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. Vuzenica 50

UTILIS d.o.o. Zagreb 51

VIBTEH Napredne meritve d.o.o. Trebnje 38

WEISHAUPT d.o.o. Celje /


