
Obrazec 4: 
 

PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA 
 
Funkcijo: Član upravnega odbora in skupščine MSE 
 
Ime: ___Sašo_____________________              Priimek: __Škorjanc_____________________ 
 
 
Letnica rojstva: ___1980_____________________________ 
 
Kraj stalnega prebivališča: ____2000 Maribor_____________________________________ 
 
Izobrazba: _ Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike__________________________ 
 
Datum vpisa v imenik IZS: __18.5.2010______________________ 
 
Identifikacijska številka: __IZS E-1808________________________ 
 
Prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje 
investicij …): _projektiranje, svetovalni inženiring, vodenje projektov   __________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Do 10 referenc z letnico zaključka projekta: _______________________________________ 
 

-TP 20/0,4 kV Hladilnica Futura Hoče in vključitev v SN omrežje (IZP/DNZO/PZI)-2021; 
 
-TP 20/0,4 kV Murska Sobota Mlekopromet Rekonstrukcija SN in NN dela TP (PZI)-2021; 
 
-KB 20 kV povezava za napajanje objekta PALOMA Sladki vrh z 18 MW moči 

(IZP/DNZO/PZI)-2020 ; 
 
-Ureditev EEO in optike v območju DV 2×110 kV Murska Sobota (PZI)-2020; 
 
-KB 20 kV povezava RTP Murska Sobota in ENP Gornji Petrovci-(IZP/DNZO/PZI)-2019; 
 
-KB 20 kV povezava za napajanje industrijskega objekta MAGNA NUKLEUS v Slivnici pri 

Mariboru z 15 MW moči (IDZ/PGD/PZI)-2018; 
 
-Optična ADSS povezava od RTP Slovenska Bistrica do RTP Ptuj Breg (PZI)-2018; 
 
-KB 20 kV povezava RTP 110/20 kV Melje – TP UKC Maribor (IDZ/PGD/PZI)-2018; 
 
-KB 20 kV povezava za napajanje MHE Kumen (IDZ/PGD/PZI)-2017; 
 
-Ureditev EEO zaradi preložitve ceste R1-26/1236 Slovenska Bistrica-Poljčane in reditev 

izven nivojskega križanja z železniško progo št. 30 Zidani Most – Šentilj (IDZ/PGD/PZI)-
2016; 

 
-itd… 
 
 

 



Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni: 
 
Za kandidaturo sem se odločil, saj opravljam funkcijo člana upravnega odbora MSE od leta 
2013 ter funkcijo člana skupščine od leta 2015 in tako želim tudi v prihodnje s svojim 
strokovnim znanjem in izkušnjami prispevati k ustvarjanju pogojev za razvoj in rast inženirske 
stroke ter ji posledično dati večjo vrednost in prepoznavnost v družbi. Obenem je to možnost 
za aktivno sodelovanje pri nalogah, ki izvirajo iz pristojnosti IZS ter imajo učinek in vpliv na 
vsakodnevno opravljanje dela inženirjev, s čemer se soočam tudi sam.  
 
Glavnih 5 ciljev za katere si bom še naprej prizadeval, če bom izvoljen so: 

-večjo vrednost in prepoznavnost stroke v družbi, 
-večji vpliv na vsebino predpisov, ki se sprejemajo in se dotikajo naše stroke, 
-povečanje sodelovanja posameznih strokovnih organizacij (IZS, EZ, ED, EIMV, SIST, itd..), 
-dvig zanimanja in sodelovanja članov matične sekcije za delo v zbornici, 
-zagotavljanje kvalitetnih, zanimivih ter koristnih izobraževanj. 

 
 
 
 
 

Podpis kandidata: 
 

_________________ 
 


