Obrazec 4:
PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA
Funkcijo: član skupščine MS elektro inženirjev
Ime: Franko

Priimek: Primc

Letnica rojstva: 9.6.1966
Kraj stalnega prebivališča: Med ogradami 11, 5250 Solkan
Izobrazba: univ.dipl.inž.el.
Datum vpisa v imenik IZS: 28.5.1998
Identifikacijska številka: E-0367
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje
investicij …): vodenje investicij, nadzor, projektiranje
Do 10 referenc z letnico zaključka projekta:
Objekt

Obseg del

Zaključek

male HE Knežke Ravne 1

Vodenje projekta, PZI in razpisna dokumentacija rekonstrukcije
(zamenjava turbine, generatorja, energetskega razvoda in lokalne
avtomatike)

2021

mHE Mesto

Vodenje projekta in strokovni nadzor rekonstrukcije,Idrija (zamenjava
energetskega razvoda in lokalne avtomatike)

2021

HE Plave 1

Projektna in razpisna dokumentacija rekonstrukcije (obnova turbin,
zamenjava pomožnih sistemov, zamenjava generatorjev, zamenjava
primarne energetske opreme, zamenjava sekundarne opreme)

2017

HE Doblar 1

Strokovni nadzor del na elektro opremi rekonstrukcije

2014

HE Doblar 1

On-line monitoring agregatov: razpisna dokumentacija in strokovni
nadzor

2012

ČHE Avče

Zamenjave rotorja - strokovni nadzor in vodenje zagonskih in
funkcionalnih preizkusov

2012

ČHE Avče

Strokovni nadzor v vodenje projekta elektro opreme

2021

Hotel Sabotin (HIT)

vodenje projekta, strokovni nadzor, razpisna dokumentacija in projekt
projektna dokumentacija PGD, PZI

2003

20kV kablovod
RTP Gorica – TP Mercator
– TP MIP

Projektna dokumentacija PGD, PZI

2002

Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni:
V 28 letih poklicne kariere sem delal na področjih projektiranja, nadzora, svetovalnega
inženiringa in vodenja investicij na nizkih in visokih gradnjah. V zadnjih 17 letih pa je
poudarek delovanja na hidroenergetiki. V tem obdobju sem bil priča spremembam
zakonodaje, standardizacije in razvoju tehnike. Spoznal sem tudi pomen vse življenskega
izobraževanja. Del izkušenj lahko prenesem tudi v matično sekcijo elektro inženirjev.
Prizadeval si bom za:
• preglednost in ažurnost slovenske zakonodaja in standardizacija glede na razvoj
tehnike,
• pomen izobraževanje in novih tokom delavne dobe inženirja,
• uveljavitev dobrih inženirskih praks,
• ustrezno vrednotenje elektro stroke v procesih graditve.

Podpis kandidata:

