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Z A P I S N I K
113. redne seje Upravnega odbora Matične sekcije elektro inženirjev
Seja je potekala 9.6.2021 ob 15.30 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 112. redne seje UO MSE
2. Realizacija preteklih odprtih sklepov
3. Odločitev o načinu volitev v organe matične sekcije in skupščino zbornice
4. Predstavitve inženirskih vsebin
5. Razno
- splošne informacije

Potrdi se predlagan / dopolnjen dnevni red.

1.

Potrditev zapisnika 112. redne seje UO MSE
Zapisnik 112. seje je potrjen.

2.

Realizacija preteklih odprtih sklepov

2.1.

Pregled sklepov 112. seje
V. Volčanjk je predstavil primer, kako renomiran arhitekt kot VP "izdela" projektno rešitev
vgradnje stabilne gasilne naprave (s popisom v eni postavki, kjer izdelavo dokumentacije
prenese na izvajalca).
Sklep št. 4/25.3.2021:
V. Volčanjk pripravi dopis za ZAPS s pozivom za opredelitev do opisane problematike.
- sklep je aktualen
-------------------------Sklep št. 5.1/25.3.2021:
V Ur.l. št. 42 (24.3.2021) je objavljen Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev
podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV.
Člane MSE se obvesti o objavi.
- sklep je realiziran
-------------------------Sklep št. 5.2/25.3.2021, 9.6.2021:
Predlog MST, da se umestijo vsebine s področja varovanja okolja v projektno
dokumentacijo, naj se pred oddajo zakonodajalcu še enkrat obravnava v sklopu
projektne skupine ali na UO IZS.
I. Leban je predstavil, da pričakuje sestanek s sekcijo tehnologov, ki želijo posebno
obravnavo:
- varstva pri delu
- varstva okolja.
Stališče UO MSE:
Že sedaj mora vsaka stroka pri načrtovanju upoštevati vse varnostne zahteve, ki jih že
podajajo pravilniki ali posebne študije, zato posebni načrti niso potrebni.
Varstvo pri delu po svoji vsebini sodi med obratovalna navodila.
- sklep je aktualen
-------------------------Sklep projektne skupine za zakonodajo:

Sklep št. 5.3/25.3.2021:
UO MSE predlaga D. Rus Jamnik.
- sklep je realiziran
-------------------------Predlogi za dodatne člane Nadzorne komisije
Potrebno je zaradi občasnega konflikta interesov predlagati dodatne člane za nadzorno
komisijo.

Sklep št. 5.4/25.3.2021:
UO MSE predlaga g. Boruta Zemljariča (Elektro Gorenjska). Pred tem je potrebno
preveriti, ali izpolnjuje pogoje in ali je pripravljen sodelovati.
- sklep je aktualen
-------------------------Sklep št. 5.5/25.3.2021, 9.6.2021:
IZS MSE in EZS v sodelovanju pozoveta zakonodajalca k nujnosti regulacije in
periodičnega izobraževanja za preglednike elek. inštalacij. Prav tako mora biti
preglednik izobražen iz področja elektrotehnične stroke.
V. Volčanjk je kontaktiral R. Zorkota (EZS). Zaključek pogovora ni bil konkretiziran.
D. Pavlič: Področje dela in obveznosti preglednikov je neurejeno. Stanje danes: nekdo pridobi
NPK za preglednika, nato pa nadzora in evidence ter regulacije ni. Veliko je popoldanskega
dela, opaža se slaba kakovost, nelojalna konkurenca. Stanje je zelo problematično.
Sklep: MSE bo bolj konkretno nastopila do EZS, da se zadeva uredi.
- sklep je aktualen
2.2.

Pregled predhodnih sklepov
Volitve v organe IZS:
Poleg članov za volilno komisijo se bodo volili:
- predsednik UO MSE, člani UO MSE, člani skupščine,
- tožilec, člani disc. sodišča, člana nadz. odbora, predsednik IZS.
Sklep št. 5.1/15.10.2020:
- člani UO MSE do naslednje seje podajo preliminarne predloge za voljene funkcije,
Sklep se začasno zamrzne do poziva za volitve.
- sklep je aktiven
Sklep št. 5.2/15.10.2020:
- službe zbornice naj pred volitvami preverijo pri dosedanjih članih organov (razen UO
MSE) pripravljenost po nadaljnjem sodelovanju.
- sklep je aktiven
V. Volčanjk je seznanil, da je sedanji tožilec B. Kocjan napovedal, da bo svojo funkcijo
opravljal le do poteka mandata. Potrebno je razmisliti o bodočem kandidatu iz MSE sekcije.
- sklep je aktiven
-------------------------Sodelovanje s fakultetami:
Sklep št. 4.1.3/22.12.2020, 9.6.2021:
Po zaključku epidemioloških posebnih okoliščin se z elektrotehniškima fakultetama v
Ljubljani in Mariboru naveže sodelovanje:
- v smislu prilagoditev programov zahtevam kompetenčnih profilov in obveščanju
študentov,
- v cilju pridobitve predavateljev za potrebe zbornice,
- da se preveri, zakaj ni potrebe in želje za vključitev profesorjev v delovanje zbornice.
- sodelovanje na področju visoke napetosti in prenosa električne energije,
- vzpostavitev interesa za članstvo v IZS,
- sodelovanje na področju predstavitev poklica pooblaščenega inženirja.
K sodelovanju se povabi več profesorjev iz različnih področij.
Povabi se tudi EIMV.

K udeležbi na sestanku se poleg predsednika sekcije V. Volčanjka povabi tudi D. Pavlič.
V pisnem pozivu k sodelovanju se opozori na sprejet kompetenčni profil.
-------------------------- Postopki pridobivanja dokumentov in postopki priključevanja (2014)
Sklep št. 6.3/11.2.2021:
Obstoječi dokument ni aktualen in se umakne iz objave.
Dokument je v oblikovanju in bo objavljen v juniju.
V. Volčanjk se je zahvalil S. Škorjancu in I. Lebanu za opravljeno delo.
- sklep je realiziran
- Po pripravi dokumentov o spremembah predpisov V. Volčanjk pripravi obvestilo za
člane MSE o objavljenih dokumentih.
Ob objavi dokumenta bo objavljeno tudi obvestilo, ki je že predano službam zbornice.
- sklep je realiziran
- pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja FN sistemov (2019)
Sklep št. 6.5/11.2.2021:
A. Zorec do konca februarja pripravi obvestilo o odstopanjih in novostih, ki se ga
umesti v uvod priročnika. Ker bi prenova trajala dalj časa, se odločitev o prenovi
prepusti novim članom UO MSE po volitvah.
- sklep je realiziran
-------------------------Web sestanek s tujimi zbornicami
V. Volčanjk je predlagal, da bi preko komunikacijskih omrežij organizirali srečanje s
predstavniki elektrotehniških zbornic Hrvaške, Črne gore in Makedonije v cilju ohranjanja
stikov in izmenjave izkušenj.
Sklep št. 7.4/11.2.2021, 25.3.2021:
Po organizaciji SID se pristopi k organizaciji web srečanja.
Kot osrednjo tematiko srečanja se povzame nova zakonodaja (GZ, ZJN, Pravila stroke
ipd.), ko bo ta sprejeta. S srečanjem se zato nekoliko počaka.
V. Volčanjk je podal, da je 14.6.2021 predviden sestanek projektne skupine za mednarodno
sodelovanje.
I. Iveta je podal, da je v maju v sklopu 40. Elektroinženjerskega simpozija (ED Zagreb)
predstavil prispevek.
Informacija IK CG: Načrtuje 5. Dane elektro inženjera IKCG, konec septembra 2021.
Informacija HKIE: Jeseni se načrtuje simpozij Dani inženjera elektrotehnike.
I. Iveta bo verjetno poslal prispevek.
A. Zorec bo razmislil o vsebini in morebitni pripravi prispevka.
D. Pavlič bo razmislil o vsebini prispevka iz področja električnih razdelilnikov.
- sklep je aktualen
-------------------------Smernica za izvedbo strelovodne zaščite na in pod lesenimi fasadami
Sklep št. 7.5/11.2.2021, 25.3.2021:
UO MSE potrdi predlog o izdelavi smernice. V. Volčanjk sklene kontakt z ZAPS in
SDGSS v cilju dogovora o skupni sestavi smernice

V. Volčanjk je kontaktiral ZAPS (T. Krištof) in SDGDD (P. Kaube). Oba se strinjata s pobudo.
Sprejet je predlog, da bi sestavo priročnika s strani zbornice prevzame P. Kaube, V. Volčanjk
pa vlogo koordinatorja med deležniki.
Trenutno stanje: P. Kaube bo pripravil izhodišča.
- sklep je aktualen
2.3.

Pregled mirujočih sklepov
Nobenih novih aktualnih okoliščin; zapisi ostanejo kot mirujoči sklepi.

3.

Odločitev o načinu volitev v organe matične sekcije in skupščino zbornice
Načrtovane so volitve v jesenske obdobju.
B. Glavnik je opozoril, da se je glede na izkušnje zadnjih volitev kombinacija izvedbe volitev
izkazala kot ustrezna.
Sklep št. 5.1/15.10.2020, 9.6.2021:
Volitve v sklopu MSE se izvedejo na način: "zbor članov" + "elektronski način".
V primeru neugodnih epidemioloških okoliščin (ki bi preprečile zbor) se izvede samo
"elektronski način".
Vsebina zbora: aktualna gradbena zakonodaja in ostala dogajanja na področju
predpisov.
- sklep je aktualen

4.

Predstavitve inženirskih vsebin
Aprila je dana pobuda za pripravo TV vsebin za predstavitev in promocijo inženirskega
poklica.
Konkretiziranih predlogov (vsebina, avtor, koordinator) ni bilo.
Sklep št. 4/9.6.2021:
A. Zorec bo razmislil o vsebinah iz področja svoje profesionalne dejavnosti.
K sodelovanju povabimo P. Kaubeja.
Ob 30-letnici RS in 25-letnici IZS bo zbornica predvidoma pripravila:
- izdelavo grafičnega video spota in spletnega almanaha,
- izvedbo spletne galerije inženirskih dosežkov
in v predlog je dana pobuda za:
- izvedbo jesenskega Strateškega foruma z naslovom “Zgradimo zeleno in digitalno
prihodnost”.

5.

Razno
V sklopu točke so izmenjane informacije o tekočih dogajanjih:
- status novega GZ-1: I. Leban je predstavil dogajanja, ni pa seznanjen z zadnjo verzijo. Je pa
opozoril, da zakon ne rešuje problematike vseh matičnih sekcij (inštalacij).
Volčanjk je še podal pomislek k vsebinam zakona, saj niso znane vsebine podzakonskih
aktov.

- prenova študijskih programov: IZS je MGRTju poslala dopis za vključitev k sodelovanju pri
prenovi študijskih programov.
- SIST: plačljivost obveznih standardov: MGRT je podal stališče, da standardi ostanejo
plačljivi. Člani UO so opozorili, da način in vsebina mnenja delujeta tako, kot da je SIST za
ministrstvo pripravil vsebino zapisa.
Sklep št. 5.1/9.6.2021:
Zbornica naj pripravi odgovor z vprašanjem, v čigavem interesu je podan takšen
odgovor in vprašanje o podlagi podanih vsebin.
- vplivneži in projekti z zahtevnimi problemi: Predlog začasno se odpove zaradi zapletov in
časovne omejenosti.
- dopis B. Žitnika o pregledu predpisov: Vsebine v zapisu o povzetem stanju danes načeloma
držijo. Je pa potrebno k navedbam, da preglednik za izvedbo pregleda potrebuje projektno
dokumentacijo, dodati, da morajo omenjeno dokumentacijo zagotoviti lastniki (ali uporabniki)
objektov, pri čemer mora to dokumentacijo pripraviti pooblaščeni inženirji (po potrebi v
sodelovanju s preglednikom). Pomislek: kaj naj zajema dokumentacija: obstoječe stanje ali
tudi prikaz potrebnih dopolnitev, če je stanje neustrezno?
V dokumentu se je potrebno izogniti izrazu "bistvena zahteva", saj je pomen tega podan v
GZ (mogoče za ozemljitev uporabiti drug izraz npr. "bistvenega pomena".
Sklep št. 5.2/9.6.2021:
V. Volčanjk bo B. Žitniku pripravil odgovor na podlagi podanih ugotovitev.

Seja je bila zaključena ob 17.00.
Naslednja redna seja bo predvidoma septembra 2021 oz. v odvisnosti od poteka postopkov
volitev v organe IZS.
Zapisal:
Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev
mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.
Priloge:
1. Seznam aktualnih sklepov preteklih sej
2. Seznam mirujočih sklepov preteklih sej

