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

 
Seja je potekala 10.5.2022 ob 16.00 uri 

v prostorih IZS, Jarška c. 10 b, Ljubljana - 3. nadstropje. 
 
 

Vabljeni člani UO MSE: Prisotni: 
- mag. Vinko VOLČANJK - prisoten 
- Branko DOBERŠEK - prisoten 
- mag. Andrej KORAK - prisoten  
- Marko KOTNIK - prisoten   
- Marko MAROLT -   odsoten 
- Boštjan VINDŠNURER - prisoten  
- mag. Ivan ZAGOŽEN - prisoten (do 16.25 web, nato osebno) 
- dr. Boris ŽITNIK - prisoten 
  

Dodatno vabljeni:  
- Dejan PREBIL, IZS - prisoten  
- Irena ERZAR, IZS - prisoten  
- Ivo BLAŽEVIČ, član skupščine - prisoten  
- Jurij BOŽIČ, član skupščine -   opravičil 
- mag. Drago PAVLIČ, član skupščine -   opravičil  
- Sašo ŠKORJANC, član skupščine 
- mag. Barbara ŠKRABA FLIS 

- prisoten   
- prisotna 

 
 
 
Dnevni red: 
1. Obravnava ne-potrditve predloga plana dela in finančnega načrta z zvišanjem članarine IZS za 

leto 2022 na Skupščini  
2. Razno 
 
V. Volčanjk je predlagal, da se pod točko razno za člane UO MSE obravnava: 
- Potrditev zapisnika 120. redne seje UO MSE 
- Digitalizacija v gradbeništvu (nadaljevanje 120. seje) 
 
Potrdi se predlagan / dopolnjen dnevni red. 
 
 
 
 



 

 

1. Obravnava ne-potrditve predloga plana dela in finančnega načrta z zvišanjem članarine IZS za 
leto 2022 na Skupščini 
 
V. Volčanjk je predstavil namen sklica 121. seje UO MSE, na katero so vabljeni člani 
skupščine iz MSE. 
V uvodu je predstavil vsebino razprave in sklep 3/20.4.2022 120. redne seje UO MSE z dne 
20.4.2022, po katerem se člani soglasno strinjajo s povišanjem članarin. 
 
V. Volčanjk, B. Škraba in I. Erzar so predstavili širše vsebine in vzroke za vsebine plana dela 
IZS in finančnega načrta za leto 2022. 
 
Sledila je širša razprava. 
 
B. Škraba je predstavila tudi videnja in sklepe ostalih sekcij. 

 
Sklep 1/10.5.2022: 
- Člani UO MSE in prisotni člani skupščine MSE soglasno podpirajo predlog plana dela 

IZS za leto 2022 in povišanje članarin primarno na 180 EUR.  
Če pa omenjeni predlog ne bo podan ali ne bo imel širše podpore ter bo na skupščini 
podan predlog za dvig članarin na 160 EUR, ga bodo člani skupščine MSE prav tako 
podprli. 

- Stroški in članarine naj se v bodoče letno prilagajo. 
- IZS naj poda po formiranju vlade predlog državi za pridobitev sredstev iz državnega 

proračuna za (delno) kritje stroškov za strokovni nadzor, ki ga je država podala kot 
obveznega s sprejemom ZAID. 

- Predlaga se še preverba drugih možnosti za pridobitev finančnih sredstev, dvig 
kotizacij za izobraževanja ... 

 
Pred sejo je D. Pavlič pisno potrdil del sklepa zapisan v prvi alineji le tega. 
 
 
Sejo so zapustili: S. Škorjanc, I. Erzar, B. Škraba 
 
 

2. Razno: 
 

2.1. Potrditev zapisnika 120. redne seje UO MSE 
 
Na zapisnik sta prispeli dva komentarja s strani ga. Škraba; zapisnik je bil dopolnjen. 
Ker ni bilo ostalih pripomb, je bil s tem zapisnik sprejet.  
Zapisnik 120. seje je potrjen tudi še formalno na 121. seji UO MSE. 
 
 
2.2. Digitalizacija v gradbeništvu (nadaljevanje 120. seje) 

 
V. Volčanjk je predstavil: 

  
Sklep 4/20.4.2022, 10.5.2022: 
UO MSE predlaga sodelovanje: 



 

 

- Damjan Mežič, 
- Rok Pilko. 
 
Sejo je zapustil: I. Blaževič. 
 
 
2.3. Borzenovo izobraževanje 
 
I. Zagožen je podal, da so vsebine strokovno zanimive in da v nadaljevanju potekajo 
usklajevanja glede organizacije s službo IZS.  
 
 
2.4. Problematika nameščanja baznih postaj na VN daljnovodne stebre 
 
Pridobljene so dodatne informacije od podjetja Eles. 
Z ozirom na prejeto dokumentacijo in upoštevajoč veljavno zakonodajo niso prepoznane 
nepravilnosti.   
 
Sklep 2/10.5.2022: 
Avtorju prejetega dopisa se posreduje odgovor v prepoznani vsebini. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10. 
 
 
Naslednja redna seja bo predvidoma v sredo v začetku junija 2022.  

 
 

Zapisal: 
       Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev 
       mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el. 
 
 


