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Z A P I S N I K
115. redne seje Upravnega odbora Matične sekcije elektro inženirjev
Seja je potekala 27.9.2021 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
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten

Dodatno vabljeni:
- Dejan PREBIL, IZS
- Jana LUTOVAC LAH, IZS

- prisoten
- odsotna

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 114. redne seje UO MSE
2. Realizacija preteklih odprtih sklepov
3. Volitve v organe matične sekcije in skupščino zbornice
4. Spletna galerija inženirskih dosežkov
5. Razno

Potrdi se predlagan / dopolnjen dnevni red.
Zaradi aktualnosti se doda točka 5: Sprejem Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne
električne inštalacije v stavbah in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele
Pod točko 6. Razno se obravnava:
- Slovenski inženirski dan 2022
- Aktualne informacije

1.

Potrditev zapisnika 114. redne seje UO MSE
Zapisnik 114. seje je potrjen.

2.

Realizacija preteklih odprtih sklepov

2.1.

Pregled sklepov 114. seje
V teku je razpis kandidatur za volitve za:
- predsednik UO MSE, člani UO MSE (7), člani skupščine iz MSE (9).
Ločena točka dnevnega reda.
-------------------------Spletna galerija izjemnih inženirskih dosežkov.
Ločena točka dnevnega reda.

2.2.

Pregled predhodnih sklepov
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.
Realiziran je prvi web sestanek s FE LJ.
Sledi še vabilo za FERI MB.
EIMV se bo povabil k sodelovanju po volitvah (kandidatura B. Žitnika za člana UO MSE).
- 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.
Status: nespremenjen.
- sklep je aktualen
-------------------------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, 8.9.2021:
V. Volčanjk pripravi dopis za ZAPS s pozivom za opredelitev do opisane problematike.
- sklep je realiziran
V. Volčanjk je kontaktiral T. Krištofa (ZAPS), ki je potrdil, da pripravijo odgovor.
Če ne bo odziva, bo MSE sama pripravila prispevek v IZS.NOVO.
Dogovorjen je mejni datum: do novembra 2021.
- sklep je aktualen

-------------------------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:
Člani UO MSE so pozvani k pripravi predlogov.
Status: nespremenjen.
- 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 pred 113. sejo kontaktiral R. Zorkota (EZS). Zaključek pogovora ni bil
konkretiziran.
MSE bo predlagala EZS, da se uredi problematika spremljanja kakovosti dela in
opredelitve statusa preglednika. Tudi za preverbo statusa novelacije tehničnih smernic
za NN inštalacije in področje strelovodne zaščite.
Status: nespremenjen, saj je sprejeta pravilnika in tehn. smernici potrebno predhodno preučiti.
- sklep je aktualen
-------------------------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, 8.9.2021:
Zbornica naj pripravi odgovor z vprašanjem, v čigavem interesu je podan takšen
odgovor in vprašanje o podlagi podanih vsebin.
IZS je pozvala matične sekcije, da bi do 20.9.2021 za potrebe evidentiranja obveznih
standardov pripravili seznam le-teh.
Zaradi različnih tolmačenj, kaj je obvezna raba, je potrebno celovito preveriti zakonska
izhodišča. I. Leban je podal, da bo pripravil skupino nedvoumno obveznih in ločeno skupino
pogojno obveznih (preko pravilnikov, tehn. smernic ipd.).
Ob temu je podano opozorilo, da so v raznih pravilnikih omenjeni tudi neveljavni standardi.
Obseg zbira standardov bo bistveno večji od prvotno začrtanega, v kolikor bi se vključili tudi
pogojno obvezni standardi, zato se naj zbornica opredeli do obsega del.
Pripravi se seznam problematik za ministrstva, da se opredelijo do pojma obveznega
standarda.
I. Leban bo pripravil seznam zakonsko predpisanih standardov; osnutek v 14 dnevih.
-------------------------Smernica SZPV 408:
Objavljene so prenovljene smernice SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in
cevne napeljave v stavbah (https://www.szpv.si/smernice/ ).
M. Kotnik je opozoril, da je potrebno preveriti v požarni smernici navedene standarde.
Sklep št. 2.3/8.9.2021, 27.9.2021:
Pomisleki so dani na način navajanja standardov. M. Kotnik bo pripravi kratek povzetek
pripomb.

2.3.

Pregled mirujočih sklepov
Nobenih novih aktualnih okoliščin; zapisi ostanejo kot mirujoči sklepi.
Dodaten zapis: Zaradi izdaje pravilnikov in TSG se črta Sklep št. 2.2b/19.11.2018 - Prenova
elektrotehniške zakonodaje.

3.

Volitve v organe matične sekcije in skupščino zbornice
V teku je razpis kandidatur za volitve za:
- predsednik UO MSE, člani UO MSE (7), člani skupščine iz MSE (9).
Potekala je širša razprava o kandidatni listi in izhodiščih. Prevladalo je izhodišče, da morajo
imeti kandidati potrebne izkušnje in zavzetost za sodelovanje.
Vsebina zbora na volitvah: aktualna dogajanja na področju gradbene zakonodaje in
ostala dogajanja na področju predpisov.
Sklep št. 3/27.9.2021:
UO MSE na podlagi razpisanih volitev za predsednika in člane upravnih odborov
matičnih sekcij in člane skupščine IZS potrjuje in predlaga kandidate:
- predsednik upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev:
mag. Vinko Volčanjk, E-0746
- član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev:
mag. Borut Glavnik, E-0002
mag. Andrej Korak, E-1637
Marko Kotnik, E-0188
mag. Drago Pavlič, E-0425
Sašo Škorjanc, E-1808
mag. Vinko Volčanjk, E-0746
mag. Ivan Zagožen, E-1145
dr. Boris Žitnik, E-1521
- član skupščine:
Jurij Božič, E-0444
mag. Borut Glavnik, E-0002
mag. Andrej Korak, E-1637
Damjan Mežič, E-1927
mag. Drago Pavlič, E-0425
Dimitrij Režun, E-2022
Sašo Škorjanc, E-1808
mag. Ivan Zagožen, E-1145
dr. Boris Žitnik, E-1521
Predlagani kandidati so podali svoja pisna soglasja, ki so priloga sklepa.

4.

Spletna galerija inženirskih dosežkov
Matične sekcije so prejele poziv za pripravo predlogov za Spletno galerijo izjemnih inženirskih
dosežkov. Člani MSE so prejeli direktno naslovljen poziv (rok 5.10.2021)
Skrajni rok objave: rok 31.10.2021.
Sklep št. 5/8.9.2021, 27.9.2021:

Do prihodnje seje se pripravijo možni predlogi.
Status: nespremenjen.
I. Leban preveri pri pooblaščenih inženirjih za dva primera (opis objektov v arhivskem
gradivu).
5.

Sprejem Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in
Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele, vključno s smernicama
MOP je sprejel pravilnika in pripadajoči TSG brez prehodnega obvestila.
Sklep 5.1/27.9.2021:
I. Iveta je opozoril, da 123. člen bodočega GZ-1 govori o podaljšanju pravilnikov, ki s
sprejemom novih pravilnikov več niso veljavni. GZ mora preklicati neveljavne
pravilnike. Opozoriti MOP.
Sklep 5.2/27.9.2021:
Na temo novih pravilnikov in TSG organizirati izobraževanje. Povabi se predavatelje, ki
so omenjene dokumente predstavili na SID 2020.

6.

Razno
6.1. Slovenski inženirski dan 2022
Predlagana je osrednja tema: prenova stavb in infrastrukture.
V. Volčanjk je podal nekaj idej: energetska prenova npr. LED razsvetljava, prenova zaradi
starosti in dotrajanosti, zastarelosti glede na potrebe ..., področje javne razsvetljave, mogoče
vsebine rešitev za tunele, posodobitve železnice itd..
K sodelovanju se povabi obe elektrotehniški fakulteti in EIMV.
Razmisliti za plenarni del in sekcijski del.
Sklep 6.1/27.9.2021:
V. Volčanjk je pozval člane UO MSE k pripravi predlogov.
6.2. Tekoče informacije
Strateški forum:
Ciljni datum je okoli 21.11.2021.
Dogodek zaradi epidemioloških okoliščin ne bo potekal v živo.
Aktualna zakonodaja:
- sprejet je ZJN-3B
- Vlada RS je junija izdala sklep o obveznem upoštevanju SJN za nekatera področja javnega
naročanja
- predvideva se sprejem GZ-1 konec oktobra ali novembra

Obnovitev sklepa za mednarodno sodelovanje:
Sklep 6.2/27.9.2021:
UO MSE določi I. Iveto kot člana za zastopanje IZS do HKIE in IK CG.
Po volitvah se UO MSE opredeli do CIGRE.

Seja je bila zaključena ob 17.15.
Naslednja redna seja bo predvidoma oktobra 2021 za oceno izrednih inženirskih dosežkov in
postopka razpisa oddaje kandidatur 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

