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Zapisnik letne seje občnega zbora ZIEI_12_11_2020
12.11.2020 ob 16 uri, video konferenca preko Teams programa

Prisotni: 8 članov (seznam v prilogi)

Dnevni red
1. ugotovitev prisotnosti – sklepčnost skupščine;
2. izvolitev vodje zbora;
3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
4. dopolnitev/potrditev in sprejem dnevnega reda
5. poročilo o delu UO ZIEI v preteklem letu;
6. poročilo o finančnem poslovanju ZIEI;
7. poročilo disciplinske komisije;
8. poročilo nadzornega odbora;
9. razprava po poročilih;
10.odstop delovnih teles ZIEI
11.razno.
Sklepi
K točki 1. ugotovitev prisotnosti – sklepčnost skupščine
o Prisotnih je 8 članov ZIEI (seznam v prilogi)
o Po poteku 20 minut ob 16:20, je potrjena sklepčnost zbora, po 12. členu Statuta
ZIEI,

K točki 2. Izvolitev vodje zbora
o vodja zbora – Miran Kojc

K točki 3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev
zapisnika;
Izvolitev verifikacijske komisije
o zapisnikar - Anita Ilić Hozo
o overovatelj zapisnika – Viljem Frumen

K točki 4. Dopolnitev/potrditev in sprejem dnevnega reda
o Točka 10. Odstop delovnih teles se briše z dnevnega reda ker je po pomoti
uvrščena na dnevni red.
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o Ostale točke dnevnega reda so sprejete enoglasno.

K točki 5. poročilo o delu UO ZIEI v preteklem letu;
o Matjaž Valenčič je podal kratek povzetek aktivnosti v preteklem obdobju.UO ZIEI
je aktivno sodeloval pri podaji pripomb na EZ-1, na novi Pures, NEPN in novi ZURE
ter sodelovali na webinarju v zvezi novega ZURE, Zakona o učinkoviti rabi
energije, ki je izšel 29.10.2020 in začne veljati 15 dan po dnevu izida v uradnem
listu. Ostale aktivnosti so zapisane v poročilu o delovanju UO ZIEI, ki je
posredovan kot delovno gradivo vsem članom.

K točki 6. Poročilo o finančnem poslovanju ZIEI
o
o
o
o

V letu 2020 zaradi trenutne situacije se članarine ne bodo pobirale
Stanje na računu ZIEI z dne 31.12.2019. je 5.947,90€
Letni stroški – računovodski servis in internetna stran.
Letna bilanca podana v prilogi.

K točki 7. Poročilo disciplinske komisije ZIEI
o komisija še ni ustanovljena

K točki 8. Poročilo nadzornega odbora ZIEI
o ni delovalo v tekočem letu

K točki 9. Razprava po poročilih
o Poročila so potrjena soglasno.

K točki 10. Razno
o Predsednik Jure Šimic zaradi razlogov službene narave ne bo mogel biti več
predsednik UO ZIEI , ostaja pa v UO ZIEI . Mesto predsednika bo prevzel dosedanji
podpresednik ZIEI Matjaž Valenčič.
o Uradna sprememba naslova združenja.
UO mora narediti spremembo trenutnega naslova združenja, Trnovski pristan 2,
Ljubljana na novi naslov, ki je združenju omogočila naša članica Nives Prepeluh.
Novi sedež bi bil Tehnološki park 20, Ljubljana, za katerega je potrebno imeti
soglasje enega od lasnikov na tem sedežu in ga. Prepeluh je pripravljena dati
soglasje. Potrebujemo samo en nabiralnik, dobava in montaža ca 95€.
o V statut združenja je treba spremeniti sedež združenja, brez naslova samo s
sedežem v Ljubljani, in urediti spremembo statuta na upravni enoti. Nalogo za
spremembo naslova prevzame Jure Šimic in Anita Ilić Hozo.
o Matjaž Valenčič je opozoril na novi ZURE, Zakon o učinkoviti rabi energije, da
neodvisni strokovnjaki za izdelavo EI bodo imeli več dela ker bo potrebno
energetsko izkaznico narediti pred in po energetskem pregledu. Izpostavil je
posebej člen 66 in nesorazmerne kazni glede na ceno izdelave energetskih
izkaznic na trgu kot tudi 1. odstavek 66. člena, o zagotavljanju neodvisnosti
izdelovalcev EI.
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Seznam prisotnih članov na občnem zboru ZIEI, dne 1 12.11.2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jure Šimic
Klaudijo Varljen
Matjaž Valenčič
Jure Pust
Vili Frumen
Silvo Plesnik
Miran Kojc
Anita Ilić Hozo
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