
Obrazec 4: 
 

PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA 
 
Funkcijo: namestnika disciplinskega tožilca zbornice (MSE) 
 
Ime: Tomaž               Priimek: Zabavnik 
 
Letnica rojstva: 1980 
 
Kraj stalnega prebivališča: Okrog pri Motniku 8b, 1219 Laze v Tuhinju 
 
Izobrazba: dipl.inž.el. 
 
Datum vpisa v imenik IZS: 11.12.2014 
 
Identifikacijska številka: E-2085 
 
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje 
investicij …): vodenje investicij, nadzor, projektiranje 
 
Do 10 referenc z letnico zaključka projekta:  
Projekti v teku: 

• Vodenje projekta izgradnje DV 110 kV Koper – Izola – Lucija (DV, KBV, ZOK in 
polja v RTP Koper). 

• Vodenje projekta rekonstrukcije RTP 110 kV Kidričevo (menjava sekundarnih 
sistemov). 

• Vodenje projekta rekonstrukcije 110 kV stikališča HE Formin. 
• Izgradnja RTP 110/x kV Luka Koper in povezovalni vod. 
• Vodenje projekta rekonstrukcije v RTP 110/20 kV Lucija. 
• Vodenje projekta zamenjave odklopnikov v DV poljih RTP 110/20 kV Idrija. 

Zaključeni projekti: 
• Vodenje projekta rekonstrukcije RTP 110 kV Kidričevo (menjava naprav lastne 

rabe, AKU baterij in podpornih izolatorjev) – zaključek 2020 
• Pomočnik vodje projekta sanacije DV 2x400 kV Beričevo – Okroglo – sanacija 

poškodb vodnika in menjava OPGW – zaključek 2021 
• Pomočnik vodje projekta sanacije SM 6 DV 110 kV Beričevo - Potoška vas – 

zaključek 2020. 
• Vodenje projekta sanacija DV 110 kV Brestanica – Hudo po naletu vojaškega 

helikopterja v vodnike – zaključek 2021. 
• Vodenje projekta sanacija DV 20kV Logatec – Žiri – zaključek 2018. 
• Vodenje projekta izgradnja DV 2 x 110kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas – zaključek 

2017 
• Vodenje projekta in nadzora dograditve 110kV DV polja v RTP 110/20 kV Logatec 

– zaključek 2017 
• Vodenje projekta izgradnje DV 2x110 (110+20) kV Potoška vas – Trbovlje – 

zaključek 2016. 
• Vodenje projekta sanacije DV 20kV Grosuplje – Ivančna Gorica med SM34 in 

SM37 – zaključek 2016. 
 
Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni: 
Kandidiram na pobudo kolegov in kolegic. Prizadeval se bom, da bo ugled, nivo in strokovnost 
zbornice na tako visokem nivoju kot je sedaj. 
 

Podpis kandidata: 




