15.12.2021 – SEMINAR NA DALJAVO v organizaciji:
SDGSS - Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode in MCPZ

NAZIV SEMINARJA:
Zaščita pred delovanjem strele in zahteve za nizkonapetostne električne inštalacije
v luči novih Pravilnikov in smernic ( TSG-N-002:2021, TSG-N-003:2021)

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo prenovljena pravilnika iz področja nizkonapetostnih
inštalacij in zaščite stavb pred delovanjem strele. Skupaj s pravilnikoma sta izdani tudi pripadajoči
tehnični smernici.
SDGSS ta seminar organizira kot posvet o strokovno teoretičnih problemih in praktičnih izvedbah ter
zablodah pri pripravi in nameščanju sistemov zaščite pred delovanjem strele v kombinaciji z
ozemljitvami in NN inštalacijami. Predavatelji bodo predstavili novitete na področju tehničnih
predpisov ter različne primere iz prakse na področju nizkonapetostnih inštalacij ter zaščite pred strelo.
Predvsem se pojavlja vprašanje usklajenosti pravilnikov in smernic z drugimi predpisi in kaj so bistvene
spremembe, ki jih prinašata pravilnika in tehnični smernici za projektante, izvajalce, preglednike v
praksi.

IZS kreditne točke:

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin
skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
TERMIN in KRAJ SEMINARJA
Izobraževanje na daljavo - videokonferenca, webinar
Datum: 15.12.2021, od 9.00 do 13.00 ure
Organizator dogodka: SDGSS
Izvedba dogodka: MCPZ
VSEBINA
 Uvodni pozdrav (Prof. Dr. Maks Babuder)
 Ogroženost EE naprav, napeljav in postrojev zaradi strele v luči naravovarstveno naravnane
bodoče strukture in tehnologije njihovega proizvodnega ter porabniškega dela pa tudi
spremenjenega NN in SN omrežja (Prof. Dr. Maks Babuder)
 Nova Pravilnika in tehnični smernici ter njihova usklajena raba v dnevni praksi
(mag. Boris Žitnik)
 Najprimernejši zapisniki ter tabele za poročila preglednika NPK (mag. Dejan Senekovič)
 Novi trendi in predpisi ter priključevanje objektov, instalacij in virov iz vidika uporabnika
(mag. Peter Kaube)
PODATKI ORGANIZATORJA DOGODKA
Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode
Židovska ulica 1, 2000 Maribor
Davčna številka društva: 87982340
Davčni zavezanec: NE
TTR: SI56 0417 3000 0689 864
KONTAKT – podrobne informacije
tel.: 041 556 865; www.sdgss.si
E-mail: sdgss.info@gmail.com
info@mcpz.si

KOTIZACIJA IN PLAČILO
Kotizacija znaša 100,00€ na udeleženca. Znesek nakažete na naš transakcijski račun (SDGSS):
TTR: SI56 0417 3000 0689 864
Račun bo izstavljen po izvedbi seminarja.
ROK PRIJAVE SEMINAR:
Do konec delovnika 13. 12. 2021.

PRIJAVNICA
Ime plačnika:
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Tel:

Fax:

Identifikacijska številka - davčna:
Davčni zavezanec:

DA

NE

Udeleženci (ime priimek, email ):
1.
2.
3.
Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Izpolnjeno prijavnico s podatki iz prijavnice nam posredujte na elektronski naslov: info@mcpz.si.

