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Ljubljana, 24.2.2015 

 
Zadeva: Vabilo 
 
 
Spoštovani, 
 
Vabimo vas na 4. letno strokovno srečanje pooblaščenih oseb za izvajanje in pregledovanje 
električnih inštalacij  strelovodnih naprav v okviru eTest sheme pri strokovnem  Odboru 
NNELI.  
Srečanje  bo v sredo, dne 11.3.2015 ob 9.50 uri v podjetju Iskra zaščite, Stegne 23A, 
Ljubljana (parkiranje je možno na osnovi navodila v prilogi). 
 
 

Osrednja tema seminarskega dela srečanja  
je 

»Prenapetostna zaščita pri izvedbi nizkonapetostnih električnih inštalacij in 
priključene opreme«. 

 
Ideja o strokovnem seminarju »Prenapetostna zaščita pri izvedbi nizkonapetostnih 
električnih inštalacij in priključene opreme« je nastala iz potrebe po poglobitvi strokovnega 
in praktičnega znanja z ozirom na razvoj zaščitne tehnike v zadnjih letih. Prizadevanje za 
večjo stopnjo električne varnosti zanima tudi širšo javnost v povezavi s sanacijo stavb in 
objekti kjer je inštalirana draga in občutljiva elektronska, računalniška in druga oprema. 
En razlog je tudi v tem, da je elektrotehniška stroka poleg gradbene in strojniške stroke 
ključna za delovanje sodobnih naprav in sistemov v stavbah in objektih. Proučevanje 
dejavnikov tveganja - požara ali napetostnega udara je ključnega pomena za izvajanje 
najboljše prakse pri izvedbi in zagotavljanju varnega delovanja tehniških sistemov. 
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Program srečanja: 
 
   9.00 – 9.50    Prijava udeležencev 
 
  9.50 – 10.00   Otvoritev in uvod 
 10.00 – 10.30  Janez Guzelj, univ. dipl. inž. el. 

         Izvedba in pregled električne inštalacije 
 10.30 – 11.10  Igor Juričev, vodilni inženir 

         Osnove izbiranja prenapetostnih zaščitnih naprav  
 11.10 – 11.50  Tadej Knez, univ. dipl. inž. el. 
                       Prenapetostna zaščita - Tehnologija 
11.50 – 12.30   Aleš Golob, ing. el. 

         Prenapetostna zaščita na podatkovnih in TK linija 
 
12.30 – 13.00   Odmor  
 
13.00 – 13.40   Marko Hreščak, univ. dipl. inž. el. 
                        Nadzor nad prenapetostno zaščito - števci udara strel 
 
13.40 – 13.50   Anketa žrebanje 
 
13.50 – 15.10   Ranko Pešič, Aleš Štagoj  
                       Ogled tovarne in odgovori na vprašanja 
 
                                                                                                                                    

 

 

Prijave: Kotizacija za srečanje ni! Prijava za seminar je obvezna zaradi same organizacije. Vsak prijavljeni član bo prejel 
obvestilo o potrditvi udeležbe. 

Prijave zbira pisarna Elektrotehniške zveze Slovenije in sicer do 6. 3. 2015. 
• po pošti na naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, 
• po elektronski pošti: ezs@guest.arnes.si   ali 
• po faxu: (01) 51 13 004 

Dodatne informacije dobite pri: 
- pisarni EZS, tel.01 5113000, E-mail: ezs@guest.arnes.si  
- generalnem sekretarju EZS mag. Rudiju Zorku, tel.: 041616 771, E-mail: elektrotehniska.zveza.slovenije@siol.net 
- predsedniku Odbora EZS NNELI, Janezu Guzelju: 041636537, E-mail: janez.guzelj@metrel.si  
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PRIJAVNICA na seminar 
»Prenapetostna zaščita pri izvedbi nizkonapetostnih električnih inštalacij in opreme« 

11. marec 2015, Iskra Zaščite, Stegne 23A, Ljubljana 
 

Podjetje:  

 

ID za DDV:  

Naslov:  

 

Kraj in pošta:  

E-mail:  

 

Kontaktna GSM:  

 

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence: 

Ime in priimek 1. udeleženca:  E-mail:  

Ime in priimek 2. udeleženca:  E-mail:  

Ime in priimek 3. udeleženca:  E-mail:  

 
 

Kraj: ____________________________________________________                      Datum: _______________________ 
  
Podpis odgovorne osebe: ____________________________________ 


