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Z  A  P  I  S  N  I  K 
101. redne seje Upravnega odbora Matične sekcije elektro inženirjev 

 
Seja je potekala 1.10.2019 ob 15.00 uri 

v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, 
Jarška cesta 10 B, Ljubljana. 

 
 

Vabljeni člani UO MSE: Prisotni: 
- mag. Vinko VOLČANJK - prisoten 
- mag. Borut GLAVNIK - prisoten 
- Ivan IVETA - prisoten 
- Marko KOTNIK - prisoten 
- Ivan LEBAN - prisoten 
- mag. Drago PAVLIČ - prisoten 
- Sašo ŠKORJANC - prisoten 
- mag. Andrej ZOREC - prisoten 
 
 

 

Dodatno vabljeni:  
- mag. Barbara Škraba Flis, IZS  
- Dejan PREBIL, IZS 

 

- prisoten 
- prisoten 

  
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 100. redne seje UO MSE 
2. Volilni pravilnik IZS 
3. Poslovnik o delu organov in delovnih teles  

4. Splošni akt o finančnem poslovanju IZS  

5. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju PI  

6. Merila in cenik 

7. Finančni plan MSE za 2020  

8. Organizacija simpozija  

9. Predlog sprememb Gradbenih uzanc 

10. Realizacija preteklih odprtih sklepov  

- Pregled sklepov 100. seje  
- Pregled predhodnih sklepov 

11. Razno 
 

 
Potrdi se predlagan / dopolnjen dnevni red. 
 



 

 

1.  Potrditev zapisnika 100. redne seje UO MSE 
 
Zapisnik 100. redne seje je potrjen. 

 
 
2. Volilni pravilnik IZS 
 

Z novim statutom IZS je potrebno uskladiti volilni pravilnik. Ga. Škraba je predstavila bistvene 
vsebine pravilnika. 

 
V. Volčanjk je opozoril na več pasti pri glasovanju po regijskem ključu, ki jih je potrebno 
smiselno upoštevati. 
Pri tem je predstavil podatke o regijski zastopanosti MSE (podatki iz 2018). 
Nekateri komentarji vplivajo tudi na spremembo statuta. 

 
Sklep št. 2/1.10.2019: 
UO MSE podaja predloge in komentarje na osnutek pravilnika (glej prilogo VP). 

 
 
3. Poslovnik o delu organov in delovnih teles 
 

Ga. Škraba je predstavila bistvene vsebine: 
V. Volčanjk je opozoril na nekaj vsebin, ki jih je po njegovem mnenju potrebno popraviti. 
Predvsem se ne sme omejevati delo organov v širšem časovnem obdobju. 

 
Sklep št. 3/1.10.2019: 
UO MSE podaja predlog na osnutek poslovnika: 

2. člen:  
Organi in delovna telesa zbornice, razen upravnega odbora zbornice, ne poslujejo 
med 15. julijem in 20. avgustom ter med 20. decembrom in 10. januarjem. Ko organi 
in delovna telesa zbornice, razen upravnega odbora zbornice, ne poslujejo, roki 
določeni s tem poslovnikom ne tečejo. 

 
 
4. Splošni akt o finančnem poslovanju IZS 
 

Ga. Škraba je predstavila bistvene vsebine in spremembe 
V. Volčanjk je omenil, da gre za strokovne vsebine, katerih strokovnost ni domača članom UO 
MSE.  

 
Sklep št. 4/1.10.2019: 
UO MSE podaja predlog in komentarje na osnutek akta: 
- MS lahko samostojno odloča in po sklepu prenese do 30% neporabljenih sredstev v 

prihodnje leto. 
Predlog naj računovodska služba preuči in se do predloga opredeli. 

- Zaradi specifične strokovnosti UO MSE za ostala vprašanja pooblašča ga. Škrabo, da 
z vso odgovornostjo skrbi in pripravi predlog vsebine akta. 

 
 



 

 

5. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju PI 
 
Predmetni akt je prvi osnutek, na katerega pa je Komisija za izobraževanje podala kar nekaj 
pripomb. Priloga k seji omenjenih dodatnih predlogov še ne obsega. 
Ga. Škraba in V. Volčanjk sta predstavila bistvene vsebine in dodatne spremembe. 

 
Sklep št. 5/1.10.2019: 
UO MSE podaja predlog in komentarje na osnutek akta: 
- UO nasprotuje predlagani spremembi 5. odstavka 10. člena (veljavnost kreditnih točk), 
UO želi pridobiti čistopis akta predlaganih sprememb. 

 
 
6. Merila in cenik 
 

Ga. Škraba je predstavila bistvene vsebine in spremembe. 
Nekateri člani UO so opozorili na dejstvo, da se cenik del ni spremenil že veliko let.  
V. Volčanjk je predstavil, da sprememba cenika lahko pomeni tudi spremembo višine članarin, 
za kar se je UO IZS zavestno odločil, da zaradi pretekle krize skuša višine članarine zadržati 
na isti ravni. 
 
Sklep št. 6/1.10.2019: 
Po analizi cenika in na osnovi dejstva, da so pretežno vse vrednosti enake že 15 let, UO 
MSE predlaga, da se vse postavke iz cenika, ki so nespremenjene že 10 ali več let , 
zvišajo za 15-20 %. 

 
 
7. Finančni plan MSE za 2020 
 

V. Volčanjk je predstavil trenutno stanje porabe sredstev do 20.9.2019. 
Članu UO MSE so prejeli tudi začasno poročilo o delu za 2019 in plan potreb za 2020. 
V. Volčanjk je podal obrazložitev, da se nekatere aktivnosti, ki so potekale v 2019, dejansko 
bile obravnavane kot nezaključene aktivnosti iz 2018 in so bremenile obračun iz 2018.  
Dejstvo pa je, da navkljub angažiranem delu MSE in porabi sredstev iz 2018, je poraba 
predvidenih sredstev zgolj v višini 38,8 % izjemno nizka. Zato je potrebno povečati 
angažiranje MSE, tudi z brezplačnimi ali subvencioniranimi dogodki za člane MSE. 

 
Plan za 2020 predvideva več rednih sej (vsaj 9x) zaradi prilagajanja aktov IZS novi 
zakonodaji, aktualnih tematik in dogajanj ter zaradi izvedbe volitev. 
 
Plan je v finančnem smislu v mnogočem odvisen od števila članstva. Ca. 1/3 članov še ni 
pridobila nobene kreditne točke iz naslova izobraževanja, niti je podala dokazila o zaposlitvi in 
obveznem zavarovanju, zato je možen množičen upad števila članov. S tem so seveda 
povezane tudi finančne posledice (in morebitna sprememba plana). 

 
Sklep št. 7/1.10.2019: 
UO MSE potrdi finančni plan za leto 2020 v višini 42.000,00 €.  
Delovno poročilo za 2019 in plan sta podana v prilogi PLAN tega zapisnika. 

 
 



 

 

8. Organizacija simpozija 
 
V. Volčanjk je predstavil aktualno stanje. Prijav je preko 150, udeleženih bo ca. 200 
strokovnjakov. Tudi doseženo sodelovanje sponzorjev je nekoliko nad planirano višino. 
V. Volčanjk je pozval člane UO MSE k sodelovanju na delovnem kosilu po simpoziju. 
 
Sklep št. 8.1/1.10.2019: 
Zaradi izjemnega odziva in velikega števila prijav bo dogodek strokovno in logistično 
bolj zahteven. Zato se prof. Babuderju poviša honorar za moderiranje dogodka. 
 
Sklep št. 8.2/1.10.2019: 
Delovnega kosila po simpoziju se poleg i. Ivete in V. Volčanjk udeleži tudi I. Leban. 
 
 

9. Predlog sprememb Gradbenih uzanc 
 
GZS je izdala predlog sprememb Gradbenih uzanc. Pripombe in predlogi se sprejemajo do 
9.10.2019. 
V . Volčanjk je predstavil nekatere pomisleke in komentarje na osnutek. Nekatera poglavja se 
direktno ali posredno tičejo tudi poobl. inženirjev. 
V. Volčanjk je pozval člane, da podajo svoja videnja. 
 
Opomba po seji: 
V. Volčanjk je predstavil videnja in mnenje tudi na seji UO IZS, ki je pozval delovno komisijo 
za zakonodajo k obravnavi uzanc. 
 
 

10. Realizacija odprtih sklepov 
 

Na podlagi nove uredbe 305/2011 in standarda SIST EN 50575:2014/A1: 2016 se novelira 
priročnik o kablih. 

 
Sklep št. 2.2.a/4.4.2019: 
UO MSE je potrdil predlog vsebine.  
Rok za zaključek: oktober 2019. 
 
Priročnik je izdelan, recenziran in lektoriran. 
Poteka pa pisna korespondenca o dodatku o označevanju kablov iz področja sončnih 
elektrarn. 
 
Sklep 10/1.10.2019: 
UO MSE je potrdil, da se v priročnik vključijo dodatne vsebine, za kar se z avtorjema 
sprejme dodatek k avtorski pogodbi. 
Spremeni se datum zaključka naloge. Avtorja (I. Leban. S. Škorjanc) sporočita novi 
datum. 
 
- sklep ostaja aktiven  

 



 

 

Zaradi izrednih vsebin obravnavanih v točkah 2 - 7 in 9 ostale vsebine niso obravnavane.  
 
Seja je bila zaključena ob 17.00. 
 
Naslednja redna seja bo predvidoma oktobra 2019. 
 
 

Zapisal: 
 

       Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev 
       mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el., l.r. 
 
 
 
Priloge: 
- priloga VP: komentarji k volilnemu pravilniku 
- priloga PLAN: predlog finančnega plana 2020 
 


