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Z A P I S N I K
106. redne seje Upravnega odbora Matične sekcije elektro inženirjev
Seja je potekala 6.7.2020 ob 16.00 uri
na način videokonference.

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

Prisotni:
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- odsoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten

Dodatno vabljeni:
- Dejan PREBIL, IZS

- odsoten

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 105. redne seje UO MSE
2. Realizacija preteklih odprtih sklepov
- Pregled sklepov 105. seje
- Pregled predhodnih sklepov
3. Aktualna obvestila in naloge
4. Razno
- Dopis člana MSE
- PR vsebine
- Delovna skupina za mejne primere

Potrdi se predlagan / dopolnjen dnevni red.

1.

Potrditev zapisnika 105. redne seje UO MSE
Zapisnik 105. seje je potrjen.

2.

Realizacija preteklih odprtih sklepov

2.1.

Pregled odprtih sklepov 105. seje
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih:
Podana so razmišljanja, da se za potrebe gradbišč izdela skupen dokument organizacije in
varstva na gradbišču, nato pa ločeno dokument varstva pri delu za obratovanje novega
objekta.
Sklep št. 4.1/14.5.2020, 6.7.2020:
IZS poda Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predloge
nujnih sprememb in pobude o usmeritvah (ciljih) uredbe. Pri tem se predlaga sklic
sestanka.
K aktivnostim se povabi S. Škorjanca, ki pozna predmetno problematiko.
Dopolnitev sklepa:
S. Škorjanc pripravi predlog dopisa v zvezi s tematiko varstva na gradbišču in varstva
pri delu.
-------------------------Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike:
Izvaja se veliko vzdrževalnih del na podlagi Uredbe o vzdrževalnih delih na področju
energetike (Ur.l.RS, št.37/18).
Sklep št. 4.2/14.5.2020:
V. Volčanjk pripravi osnutek dopisa Ministrstvu za infrastrukturo s predmetno
problematiko (vrste dokumentacije, člani strokovne komisije, prijava gradnje), ki ga
posreduje S. Škorjancu in I. Iveti v dopolnitev.
Dopis se posreduje konec avgusta (po dopustih).
- sklep ostaja aktiven
-------------------------Izvajanje strokovnih izpitov v času izrednih okoliščin zaradi Covida 19:
Sprejet je zaključek 4.3/14.5.2020:
- mnenje, da se strokovni izpiti izvajajo preko spletnih video aplikacij, ni najboljše oz. ni
sprejemljivo,
- poiskati je potrebno ustrezno lokacijo, ki bo omogočalo izvedbo izpita z upoštevanjem
pravil distance in drugih predpisanih ali priporočenih ukrepov.
- sklep je realiziran

2.2.

Pregled predhodnih sklepov
Sklep št. 2.2b/19.11.2018 - Prenova elektrotehniške zakonodaje:
Potekajo nadaljevalne aktivnosti novelacije pravilnikov in tehničnih smernic s področja
NN inštalacij v stavbah in zaščite pred delovanjem strele.
Sprejem prenovljenih dokumentov je predviden za jesen 2020. Na omenjeno temo bo
objavljen prispevek v NOVO.
- sklep se smatra kot zaključen
--------------------------

Sklep št. 4/4.4.2019
IZS MSE pri izdelavi predloga Pravilnika o gradnji elektroenergetskih podzemnih vodov
visoke napetosti (PGEEPVVN) za sedaj ne bo sodelovala.
Izdelan je prvi usklajen osnutek (EZS), ki bo predan pristojnemu ministrstvu. Na omenjeno
temo bo objavljen prispevek v NOVO.
- sklep ostaja aktiven
-------------------------Sklep št. 5/7.9.2017, 6.3/13.6.2019, 22.8.2019:
Priprava nove tehnične smernice za zdravstvene objekte - ministrstvo je izdalo osnutek,
na katerega so podani komentarji.
Sklep o sodelovanju v smislu preveritve vsebin (M. Smole, D. Pavlič) ostaja do sprejetja
smernice.
Naloga je na Ministrstvu za zdravje v fazi preučevanja prejetih komentarjev.
- ni novih informacij, sklep ostaja aktiven
-------------------------Sklep št. 4.3/24.10.2019:
Zbor se skliče po sprejemu sprememb statuta IZS in sprememb ostalih aktov IZS.
Zaradi aktualnih izrednih okoliščin sklic zbora ni bil izvedljiv.
Sprejeta je odločitev, da se zbor skliče ob volitvah v organe matičnih sekcij in zbornice.
- sklep se ukine
-------------------------Sklep št. 4.6/24.10.2019, 2.2/5.12.2019, 6.7.2020:
Posodobitev in dopolnitev vsebin priročnika "Pregled napajalnih sistemov za polnilne postaje
električnih avtomobilov iz 2015" (pogoji priključevanja, vidik požarne varnosti v garažah,
tehnične vsebine ...);
rok: 30.6.2020 v recenzijo, rok: 15.9.2020 zaključeno.
A. Zorec poda seznam standardov in stroške nabave v knjižnico zbornice. Omenjeni
standardi se kupijo za potrebe članov zbornice.
Prejeta je ponudba za nakup izbranih standardov. Zaradi sorazmerno velikega zneska je
predsednik V. Volčanjk pozval člane UO za mnenje o nakupu.
Dopolnitev sklepa 1:
UO MSE je potrdil nakup standardov (5 za, 1 delni nakup, 2 neopredeljena). A Zorec
ponovno preveri nabor izbranih standardov (izbor vezan na delo projektanta).
Dopolnitev sklepa 2:
Zaradi preteklih izrednih okoliščin se podaljša rok za predajo v recenzijo v trajanju
izrednih razmer (80 dni).
I. Iveta je podal informacijo, da ima HKIE brezplačen dostop do standardov. To je omogočeno
na način, da je zbornica s pristojno inštitucijo sklenila pogodbo. Stroški se krijejo iz članarin
članov, ki pa so posledično mnogo višje (1.900 HRK).
- sklep je aktualen
--------------------------

Sklep št. 4.6/24.10.2019, 2.3/5.12.2019:
Izdelava Priročnika o CN (BM) sistemih:
Priročnik je v zaključni fazi oblikovanja. V. Volčanjk je avtorja zaradi manjših nejasnosti pozval
na še en pregled v fazi oblikovanja.
Priročnik se objavi v začetku septembra 2020.
- sklep je aktualen
-------------------------Vsebina za PR v 2020:

Zakonodaja mora upoštevati in prepoznati pomembnost in dejstvo udeležbe vseh strok v
procesih graditve (od načrtovanja do gradnje).
Tega ne prepoznava niti Gradbeni zakon, ki med bistvene zahteve ne priznava "električno
varnost", ne kot samostojni pojem in ne kot dejstvo, da je električna varnost sestavni del
večine drugih bistvenih zahtev.
Prav tako tudi sedanja praksa v gradnji in osnutek predloga Pravilnika o gradbiščih ne
prepoznavata nuje evidentiranja in sodelovanja vodje del in nadzornika elektro stroke.
Sklep št. 2/19.2.2020:
V. Volčanjk pripravi osnutek ankete za člane MSE z vprašanji (na katerem področju in
kaj spremeniti, zakonodaja, elek. mobilnost in novi izzivi ..).
Zaradi izrednih okoliščin so bile aktivnosti začasno ustavljene. Izvedene bodo po poletnem
terminu v sodelovanju s PR (tega določi zbornica po prejemu ponudb za PR).
- sklep je aktualen
-------------------------Sklep št. 4.1/19.2.2020:
UO MSE predlaga za delo na tipiziranih popisih: D. Mežič, A. Korak.
UO IZS je seznanjen z določitvijo strokovnjakov.
V nadaljevanju je potrebno doreči program dela in oceno stroškov.
Iz zapisnika NO IZS z dne 16.6.2020 Sklep št. 1/16. 6. 2020:
NO je ugotovil, da je bil predlog NO iz sklepa št. 2/3. 12. 2020 upoštevan le delno, zato NO
predlaga matični sekciji elektro in strojnih inženirjev, da čim prej izbereta izvajalca za
izdelavo standardnih popisov strojnih in elektro inštalacij ter opreme za stavbe, tako da
bodo le ti izdelani do konca leta 2020 skupaj s popisi za gradbena in obrtniška dela za
stavbe. Ostali sklepi iz zapisnika 41. seje NO IZS so bili realizirani.
V teku je pridobivanje ponudb za prevode avstrijskih popisov. Po prejemu bo izbran prvi sklop
za nadaljnje delo. Realen plan realizacije je 2020-2021.
- sklep ni realiziran
-------------------------Sklep št. 7.1/19.2.2020, 14.5.2020:
UO MSE ugotavlja neenakovredno obravnavanje med državami EU. Poziva IZS, da
preveri potek omenjenega postopka na Hrvaškem in da opozori v primeru nakazanih
možnih predlogih zamud ali celo kršitev EU zakonodaje.
Inženirska zbornica objavi dobljene informacije o postopkih vpisa v hrvaške inženirske
zbornice.
- sklep je realiziran
--------------------------

I. Leban je podal informacijo glede Pravil stroke - Zvezek 0 in Zvezek 1.
Sklep št. 7.3/19.2.2020:
UO IZS se pozove k aktivnosti in izdaji Pravil.
Aktivnosti in zaključna usklajevanja so v teku.
Zvezek 0 je v drugi predelavi. Prejeta so mnenja, na katera je še potrebno odgovoriti.
Delo na zvezku 1 je trenutno zastalo.
- sklep je realiziran
Priloga 2:
Seznam začasno mirujočih sklepov:
- zaradi neaktualnosti se priloga zapisnika ukine
Priloga 3:
Seznam aktivnosti članov MSE
- zaradi neaktualnosti se priloga zapisnika ukine
3.

Aktualna obvestila in naloge
3.1. Problematika projektnih pogojev
Med člani IZS je opravljena anketa o odnosu mnenjedajalcev do izdaje projektnih pogojev in
mnenj. Predstavljeni so rezultati ankete. V NOVO bo objavljen prispevek.
Mnenjedajalcu iz Ljubljane je poslan s strani zbornice dopis o kršitvah in slabi praksi s
pozivom, da spoštuje gradbeno zakonodajo.
MOP je s strani zbornice z dopisom seznanjen o aktualnih kršitvah in slabi praksi.
3.2. Slovenski inženirski dan 2021
Načrtovan je Slovenski inženirski dan 4.3.2021 (Cankarjev dom).
Sklep št. 3/6.7.2020:
Člani do prihodne seje pripravijo predloge za: sestavo org. odbora elektrotehniške
sekcije in za vsebino.
3.3. Skupščina IZS
2.7.2020 je potekala skupščina IZS. Podana je kratka prezentacija vsebin.
3.4. Mednarodni posvet "Planiranje in projektiranje", ED Zagreb
5. in 6. novembra bo v Zagrebu mednarodni posvet. I. Iveta se udeleži posveta kot član
organizacijskega odbora in avtor prispevka iz naslova mednarodnega sodelovanja.

4.

Razno
4.1. Dopis člana MSE
Predsednik UO MSE je prejel e-dopis člana MSE. Zaradi vsebine in narave vsebine, ki se
deloma osebno dotikajo nekaterih članov UO MSE, kakor tudi samega upravnega odbora, je
vsebina dopisa obravnavana na seji.

Sprejeto je mnenje:
- dopis je pavšalen, brez konkretiziranih vsebin,
- zakonodajo s področja graditve sprejema MOP, IZS jo je dolžna spoštovati in izvajati
(zbornica ne sprejema zakona, kot je razumeti iz vsebine dopisa),
- skupščina je dne 2.7.2020 obravnavala tudi statut IZS v vsebinah statusa aktivnega PI (statut
ni v domeni UO posamezne sekcije); nadaljnji predlogi spremembe 13. člena statuta bodo
obravnavani na prihodnji seji skupščine.
4.2. PR vsebine
UO IZS je potrdil finančna sredstva za promocijo poklica PI.
Sekcije bodo vključene v nadaljnje aktivnosti.
Sklep št. 4.2/6.7.2020:
Člane UO MSE se poziva k razmisleku o vsebinah in načinih izvajanja promocije statusa
in dela PI-E.
V. Volčanjk je pozval, da se podajo predlogi za dosežke iz stroke v obdobju 2019-2020.
Razmisliti o možnosti poziva vsem članom MSE ali širše (članom IZS).
4.3. Delovna skupina za mejne primere
Pri strokovnem nadzoru dela članov IZS se je pojavilo vprašanje razmejitve strokovne
pristojnosti inženirja. Za potrebe razjasnitve takšnih primerov se imenuje član matične sekcije.
Sklep št. 4.3/6.7.2020:
Za MSE bo za potrebe razjasnitve pristojnosti sodeloval I. Leban.

Seja je bila zaključena ob 17.20.

Naslednja redna seja bo predvidoma v septembru 2020.
Zapisal:
Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev
mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.

Priloge redne:
- Seznam aktualnih sklepov preteklih sej

