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

 
Seja je potekala 20.4.2022 ob 16.00 uri 

na način videokonference. 
 
 

Vabljeni člani UO MSE: Prisotni:
- mag. Vinko VOLČANJK - prisoten
- Branko DOBERŠEK - prisoten
- mag. Andrej KORAK - prisoten
- Marko KOTNIK - prisoten (do 18.05)
- Marko MAROLT - prisoten
- Boštjan VINDŠNURER - prisoten
- mag. Ivan ZAGOŽEN - prisoten
- dr. Boris ŽITNIK - prisoten
 
 

 

Dodatno vabljeni: 
- Dejan PREBIL, IZS - prisoten  (do 16.30)
- Rudi ZORKO, EZS - prisoten (pri točkama 1 in 2) 
- prof. Maks BABUDER, SDGSS - prisoten (pri točkama 1 in 2) 
 
 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 119. redne seje UO MSE 
2. Realizacija preteklih odprtih sklepov 
3. Digitalizacija v gradbeništvu  
4. Problematika nameščanja baznih postaj na VN daljnovodne stebre  
5. Razno 
 
Zaradi novih aktualnih vsebin se dnevni red spremeni: 
- doda se točka ESE strelovodi 
- doda se točka Sklepi skupščine IZS z dne 14.4.2022 
Ostale vsebine se prilagodijo časovni dinamiki poteka seja. 
 
1. Potrditev zapisnika 119. redne seje UO MSE 
2. ESE strelovodi 
3. Sklepi skupščine IZS z dne 14.4.2022 
4. Digitalizacija v gradbeništvu  
5. Problematika nameščanja baznih postaj na VN daljnovodne stebre  
6. Realizacija preteklih odprtih sklepov 
7. Razno 
Potrdi se predlagan / dopolnjen dnevni red. 
 



 

 

1. Potrditev zapisnika 119. redne seje UO MSE 
 
Zapisnik 119. seje je potrjen. 
 
 

2. ESE strelovodi  
 

Zaradi interne zaupnosti bosta vsebina in sklep podani v ločeni prilogi z oznako "ZAUPNO" 
Sprejet je Sklep 2/20.4.2022. 
 
 

3. Sklepi skupščine IZS z dne 14.4.2022 
 
Na skupščini dne 14.4.2022 ni bil sprejet predlog:  
Plan dela in finančni načrt IZS za 2022, Splošni akt o spremembah in dopolnitvah splošnega 
akta o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici, Cenik - Višine članarin in drugi 
prispevki zbornici za leto 2022 
 
Ker na skupščini ni bil podan drugačen predlog, je UO IZS imel izredno sejo 19.4.2022, na 
kateri sta bila prisotna še član NO mag. Tomaž Košič in pooblaščenka predsednice skupščine 
zbornice, dr. Lidija Kegljevič Zagorc. 
 
V. Volčanjk je predstavil nekaj vsebin: 
- v letu 2021 je bil ustvarjen negativen rezultat v višini ca. 262.000 EUR; manjko je bil 

načrtovan v cilju in ob sklepu UO IZS, da zaradi covida vseeno še ne dvigamo članarin, 
- če plan 2022 ne bo sprejet, bosta padla kakovost dela in seveda obseg dela zbornice in 

matičnih sekcij, 
- posledica bo že trenutna: med ostalim se začasno krčijo vsebine sprejete v sklopu delovanje 

matičnih sekcij, 
- ne gre pozabiti, da imamo v UO MSE in IZS kar nekaj aktivnosti v zvezi nove gradbene 

zakonodaje, zapletanja s ESE aktivnimi strelovodi, zapletanja s Pravilnikoma o NN EI v 
stavbah in Zaščiti stavb pred delovanjem strele; sem je še potrebno prišteti tudi stroški 
zunanjih sodelavcev izven UO MSE, 

- sledila bo nekonkurenčnost napram ostalim zbornicam, 
- z zavrnitvijo proračuna bo potrebno preiti v status izvajanja zgolj obveznih vsebin, 
- IZS ime že danes najnižje članarine med vsemi reprezentančnimi zbornicami, 
- s članarino izkazujemo tudi osebno zavedanje in pripadnost ter s tem kažemo svojo veljavo 

(verjetno je razlika, ali si član nekega društva za 10 EUR ali član reprezentativne zbornice za 
nekaj 100 EUR). 

 
Članarine so na enaki ravni že od leta 2007; v obdobju covida so celo bile znižane v cilju 
pomoči članom zbornice.  
V tem obdobju se srečamo z več bistvenimi dejstvi: življenjski stroški so zrasli, ZAID je 
zbornici dal več novih vsebin (npr. strokovni nadzor, vodenje dodeljenih kreditnih točk 
obveznega izobraževanja), nastajajo stroški v zvezi z večkratnim sprejemanjem novih 
gradbenih zakonov ... 
 
B. Žitnik: potrebno je ohraniti poklic PI (PI po ZAID, NI) na nekem nivoju, moramo ceniti sami 
sebe. 
I. Zagožen: podpira predlog, potrebno je slediti inflaciji, mesečno gre za povišanje 5 eur. 
B. Doberšek: na skupščini je bil podan večji pomislek zaradi enkratnega povišanja. 
A. Korak: s strani vodstva zbornice je bilo nerodno zastavljeno in predstavljen predlog; ne gre 
prezreti, da je to višji strošek za večja podjetja z več zaposlenimi inženirji. 



 

 

M. Marolt: pomislek na velik enkraten dvig članarin. 
V. Volčanjk: Sprejemajo se sklepi na letni ravni. Ni moč sprejeti sklepa za več let o postopnem 
zviševanju. 
 
V nadaljevanju je potekala še razprava o dodatnih sredstvih, ki bi ji lahko pridobila zbornica, in 
sicer: 
- obračunavanje skupinskih vlog za dodelitev kreditnih točk zunanjim organizatorjem. 
 
Sklep 3/20.4.2022: 
- Člani UO MSE soglasno podpirajo predlog za povišanje članarin na 160 EUR. Če pa bo 

na skupščini podan predlog za dvig na 180 EUR, ga bodo člani skupščine (ki so člani 
UO MSE) tudi podprli. 

- Zbornica naj preveri stroškovni in administrativni vidik kot posledice uvedbe 
obračunavanja skupinskih vlog za dodelitev kreditnih točk zunanjih organizatorjem 
izobraževanj. 

- 10.5.2022 se skliče izredna seja UO MSE, na katero se povabijo tudi člani skupščine 
MSE. 

 
 

4. Digitalizacija v gradbeništvu 
 

V. Volčanjk je predstavil: 

  
Imenovati je potrebno inženirja, ki že deloma pozna aktualno stanje, sodobna orodja, BIM in ki 
bo aktiven (kar je izhodiščna zahteva UO IZS). 
 
Sklep 4/20.4.2022: 
Začasno je sprejeta odločitev: 
- Damjan Mežič: pridobi se njegova potrditev, 
- Andrej Korak: bo naknadno preveril in podal predlog. 
 
 

5. Problematika nameščanja baznih postaj na VN daljnovodne stebre 
 

Član MSE je posredoval dopis in spremno dokumentacijo vezano na nameščanje baznih 
postaj na DV stebre visokih napetosti. 
 
Sledila je razprava: 
- kot poseg enostavnega objekta na zahtevnem dejansko ni potreben upravni postopek, 
- podani so pomisleki na namen dopisa, 
- katera dokumentacija je sploh potrebna o takih posegih, 
- vloga nadzornika in njegova odgovornost ? 
- seveda je važen problem električne varnosti in vpliv napajalne inštalacije do baznih postaj v 

primeru okvare na DV na objekte priključene na isto napajalno omrežje, 
- obveznost vodenja gradbenega dnevnika, 
- kakšna je bila vloga pisca na predmetnih posegih (nadzornik?). 
 
Sklep 5/20.4.2022: 
B. Žitnik preveri in pridobi dodatne informacije pri ELES. 



 

 

 
 

6.  Realizacija preteklih odprtih sklepov  
 

Zaradi časovne omejenosti je v nadaljevanju seje sledil le hiter delni pregled preteklih sklepov. 
 
6.1. Pregled sklepov 119. seje 

 
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti 
stavb pred delovanjem strele, vključno s smernicama 
Sklep št. 5.5/25.3.2021, 9.6.2021, 16.3.2022: 
Nujna je regulacije in periodično izobraževanje. 
Področje izvajanja pregledov je potrebno zakonsko izboljšati v smislu zagotavljanja 
kvalitete in kontrole nad delom preglednikov. Opredeliti način in pristojnost za nadzor 
nad delom preglednikov (novogradnja, redni ali izredni pregledi ...). 
MOP in EZS se pozove k preverbi vsebin in popravkih pravilnikov in smernic. 
Za področje pregledov se predstavnik zbornice določi naknadno z ozirom na 
pričakovane aktivnosti. 
- sklep je realiziran in se nadomesti z novim 
 
A. Korak se je udeležil usklajevalnega sestanka na MOP. Podal je poročilo:  
MOP gre v popravek/spremembo pravilnikov; obstaja tudi varianta, da se združita. 
DSGSS je pripravljen volontersko sodelovati pri novelaciji obeh pravilnikov in umakniti pobudo 
za presojo na Ustavnem sodišču.  
Izhodišča so sledeča: 
- sestavi se ekipa za novelacijo v sestavi DSGSS + EZS + IZS (maks. 2 člana s strani vsakega 

partnerja) 
- rok za novelacijo 3 mesece 
- sledi 3 mesečna javna razgrnitev osnutka 
- sledi 1 mesec za popravke 
- sledi 14 dni medresorsko usklajevanje  
V drugi polovici aprila bo drug sestanek, na katerem se formira ekipa in začnemo z delom. 
 
18.4.2022 je bil sestanek strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno 
tolmačenje: 
- ni bilo nekega bistvenega zaključka 
- na MOP podali, da je treba nekatere vsebine v pravilnikih spremeniti, 
- da se pristopi k reviziji obeh pravilnikov in se razmisli o njuni združitvi v enega, 
- pravilnik je veljaven 
- ugotavlja se, da inšpektorji nimajo pristojnosti, da karkoli sankcionirajo, kar je problem; 

potrebno je uvesti mehanizem in kontrolni organ ... 
 
Sklep 2/20.4.2022: 
S strani MSE v nadaljevanju pri novelaciji pravilnikov sodelujejo: V. Volčanjk, A. Korak, 
D. Pavlič. 

 
 

6.2. Pregled predhodnih sklepov 
 
Predlogi za dodatne člane Nadzorne komisije 
Potrebno je zaradi občasnega konflikta interesov predlagati dodatne člane za nadzorno 
komisijo, in sicer za področje visokih napetosti. 
I. Zagožen in A. Korak sta podala dva predloga za člana za nadzorno komisijo, in sicer za:  



 

 

- Franko Primc, univ. dipl. inž. el., 
- Martin Starašinič, univ. dipl. inž. el. (bo izpolnil pogoj po 15.5.2022). 
 
Prejeti in obravnavani sta osebni predstavitvi obeh kandidatov. 
 
Sklep št. 5.4/25.3.2021, 16.3.2022, 20.4.2022: 
UO MSE podaja predlog, da Franko Primc in Martin Starašinič postaneta člana 
nadzorne komisije. Omenjeni predlog se naslovi na UO IZS. 
- sklep je realiziran 
 
 
Ostale vsebine niso bile obravnavane. 
Zaradi nesprejetja plana dela IZS so začasno ustavljene tudi aktivnosti MSE, ki so 
pogojene z obsegom proračuna (novelacije priročnikov). 
 
 

6.3. Pregled mirujočih sklepov 
 
Pravila stroke: 
V. Volčanjk je podal pomislek iz vidika predpisovanja vsebin, če te sicer sodijo v pogodbeni 
odnos na relaciji naročnik-projektant; ali je dopustno podajati obveze PI kot fizičnim osebam, 
če presegajo sklenjeno pogodbo med pravnima osebama. 
Sklep 7/28.10.2021: 
I. Leban predlaga, da se omenjeno vprašanje izpostavi Upravnem odboru inž. zbornice. 
- ni sprememb. 
 
Sklep se črta, saj bo zaradi nove gradbene zakonodaje potrebno v celoti novelirati Pravila 
stroke. 
 
 

7. Razno 
 
I. Zagožen: Predstavil je povzetek predlaganih vsebin Borzenovih izobraževanj. Vsebine se 
posredujejo članom UO MSE. 
V nadaljevanju bo predloge obravnavala Komisija za izobraževanje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40. 
 
 
Naslednja redna seja bo predvidoma v sredo konec maja ali v začetku junija 2022.  
10.5.2022 ob 16.00 se skliče izredna seja s člani skupščine MSE. 

 
 

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 
3. ESE aktivni strelovodi - ZAUPNO 


