
 

 

 

 

                          

Sekcija ELEKTRONIKOV IN MEHATRONIKOV pri OZS vas vabi na  

strokovno izobraževanje 

ki bo potekalo v 

četrtek, 29. junija 2017,  

v veliki predavalnici Izobraževalnega centra Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija,  

Celovška 69, 1000 Ljubljana,  

registracija ob 12:30, pričetek ob 13:00 uri  

 

 

 
Izobraževalni dogodek bo namenjen predvsem skupini RTV dejavnosti ter seveda tudi vsem 

ostalim članom, ki želijo razširiti svoj pogled možnosti delovanja v novih smereh, ki se 

nudijo na trgu. 

 

POTEK SEMINARJA: 
 
12:30 – 13:00     registracija udeležencev 

 

13.00 – 13.40  Aktualna zakonodaja na področju elektronike in telekomunikacij, oziroma  

signalno komunikacijskih inštalacij. Direktiva EU 61/2014 in njena    

implementacija v objekte ter obstoječe stanje v Sloveniji. 

Milan Fornazarič, podpredsednik UO Sekcije elektronikov in mehatronikov 

 

13.40 - 14.00  Interaktivni vmesnik Atlantis za nastanitvene TV sprejemnike  PHILIPS in L.G.  

Kratka prezentacija sistema in možnosti  uporabe. 

Uroš Pegan, AVSN d.o.o. 

 

14.00 - 15.30  KIT MOJ DOM za stanovanjsko hišo. Integrirani sistemi –alarmi za proti  

vlomno in proti požarno varovanje. Video domofon in video nadzor, ter 

avtomatizacija hiše. 

Milan Galić, univ. dipl ing. elektrotehnike, URMET  d.o.o. 

 

15.30  - 16.00 Odmor 

 

16.00  -  18.00 Televizorji danes in v bližnji prihodnosti 

Jernej Lipuš, Alternativni Viri Energije 

 Direct, Edge, Segmentni/Matrični/OLED paneli in omejitve 

 Kontrastna razmerja in svetilnosti 

 Obrazložitev kakovosti gibanja slike in Frame Rate-ov 

 HDR+, HDR Premium, HLG 

 Razumevanje Wide colour Gamut 

 Kako deluje Upscaling 

 IPS, VA in OLED struktura panelov in proizvajalci 

 8 in 10 bitni zasloni ter lastnosti 

 Mikro zatemnjevanje 

 Razumevanje Dinamične ostrine v sliki 



 HD/FHD/4K/8K 

 Pogled v prihodnost 

 Povezovanje v internet in napredne aplikacije 

        

18.0 – 18.15    Vprašanja udeležencev, zaključek strokovnega seminarja 

 
CENA  STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

 
BREZPLAČNO,  

potrebna predhodna prijava 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx  

 

 
za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) 

 in njihove zaposlene 

20 Eur/osebo  + DDV           za prijavljene, ki niso člani OZS 

 
 
SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE 
 
Prijave sprejemamo najkasneje do četrtka, 22. junija 2017 preko spleta: 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx 

 

Izpolnjeno prijavnico za udeležbo na strokovnem izobraževanju lahko do 22.6.2017 pošljete tudi: 

- na e-naslov: valentina.melkic@ozs.si ali 
- po faksu na številko: 01 50 54 373 ali 
- na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija elektronikov in mehatronikov,  

Celovška 71, 1000 Ljubljana 
 
Za prijavljene, ki NISO člani OZS, je kotizacijo potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije, številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka, 
sklic: 00 200045, koda namena: OTHR, s pripisom: Seminar29062017, najkasneje do 22. 
junija 2017. Pisne odjave so možne do 22.06.2017. Po tem terminu kotizacije ne vračamo.  
 
Za člane OZS in pri njih zaposlene je strokovni seminar brezplačen (Potrebna le predhodna 
prijava) Stroške krije Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS. 
 
 
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA 

Dodatna pojasnila lahko dobite pri Valentini Melkić, sekretarki sekcij, telefon 01 58 30 541,  

 e-naslov: valentina.melkic@ozs.si. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Ljubljana, 04.05.2017 

 

          Joško Rozina, l.r. 
   
 
 
 
 
 
 

 Predsednik Sekcije elektronikov in mehatronikov  
pri OZS 
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                                                          PRIJAVNICA na  

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 29.06.2017 

- Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS 
 

Ime in priimek udeležencev: 

……………………....………………………………...……….................................................................. 

…………………………………...………....………....………....………....………....………....………..... 

Uradni naziv plačnika: 

……………………....………………………………...……….................................................................. 

…………………………………...………....………....………....………....………....………....………..... 

Polni naslov plačnika:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

Pošta plačnika: 

    
                               ………………………………………………………………... 

GSM kontaktne osebe: …………………………………………………………… 

Elektronski naslov: ………………………………………………………………… 

ID oz. davčna številka plačnika:  

S I         
 

Zavezanec za DDV:           DA               NE 

Kraj in datum: ...............................  Podpis odgovorne osebe in žig: .................................................  

Za prijavljene, ki NISO člani OZS, je kotizacijo potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije, številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka, sklic: 
00 200045, koda namena: OTHR, s pripisom: Seminar29062017, najkasneje do 22. junija 2017. 
Pisne odjave so možne do 22.06.2017. Po tem terminu kotizacije ne vračamo.  
 
Za člane OZS in pri njih zaposlene je strokovni seminar brezplačen. Stroške krije Sekcija 
elektronikov in mehatronikov pri OZS. 
 

Prijavite se lahko preko spleta: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx  Izpolnjeno prijavnico lahko 

pošljite tudi na e-naslov: valentina.melkic@ozs.si ali po telefaksu na številko: 01 50 54 373 ali na 

naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija elektronikov in mehatronikov, Celovška 71, 

1000 Ljubljana. 
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