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Z A P I S N I K
103. redne seje Upravnega odbora MSS
Seja je potekala 3. 10. 2019 ob 1500 uri, v prostorih
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana.
Vabljeni člani UO MSS
Predsednik, Mitja LENASSI
Henrik GLATZ
Žiga LEBAR
Marko LUBEJ
Jernej POVŠIČ
Saša RODOŠEK
Boštjan ŠPILER
Damjan ZAJC
Dodatno vabljeni:
Marij TROJAR
Mirt MARTELANC
mag. Marko ŠTEBLAJ
mag. Sašo POBERŽNIK
IZS:
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil

Prisotni
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- opravičil
- prisoten
- opravičil
- opravičil
- prisoten
-/
mag. Barbara Škraba
Dejan Prebil

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 103. seje UO MSS
2. Obravnava aktov v priponki s predlagano karto regij (priloge 1.1 – 1.6)
3. Vabilo ECEC (Evropski svet inženirskih zbornic) za sodelovanje v delovni skupini za BIM in javna
naročila (priloge 2.1, 2.2)
4. Seznanitev z dopisom Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z pogoji vpisa v imenik
pooblaščenih inženirjev (priloga 3)
5. Seznanitev z dopisom, poslanim na Ministrstvo za okolje in prostor v zvezi z vodjem projekta za
stavbe (Priloga 4)
6. Povabilo k oglaševanju v tehnični smernici, ki jo je pripravilo SZPV (Priloga 5)
7. Skupinski nakup programske opreme za projektante
8. Razno

1. Potrditev zapisnika 103. seje UO MSS
Sklep 1/3.10.2019:
Potrdi se zapisnik 102. seje UO MSS.

2. Obravnava aktov v priponki s predlagano karto regij

Gen. sekretarka B. Škraba Flis je predstavila posamezne akte, pri čemer je razprava pokazala naslednje:
•

Volilni pravilnik
J. Povšič je izpostavil, da ni jasno kako se voli – je pravilo regije kraj zaposlitve ali bivanja
H. Glatz je izrazil dvom v potrebnost pravilnikov in predlagal, da bi se lahko vse zapisalo v Statut

•

Poslovnik
Ž. Lebar je izpostavil nujnost varovalke pred prehitrim spreminjanjem zakonodaje
D. Zajc izpostavil, da je ključna operativnost UO (razpoložljivost članov)

•

Finančno poslovanje
Potekala je kratka razprava a pripomb ni bilo.

•

Merila in cenik
M. Trojar (pripombo predstavil v njegovem imenu M. Lenassi) vprašanje cene
Ž. Lebar izpostavil naj se honorar zgleduje po ceniku PI in vodij projektov

•

Stalno poklicno usposabljanje
UO MSS se v splošnem strinja o tem, da se posamezna MS lahko odloči, ali se v določenem letu pri
izobraževanju uvede kake obvezne vsebine, sicer pa glede obveznih (zakonodajnih) vsebin v tem
letu sprejema sklep:

Sklep 2/3.10.2019:
UO MSS predlaga UO IZS, da sprejme sklep o podaljšanju časa potrebne izpolnitve letošnjih
obveznih točk do konca februarja 2020.
3. Vabilo ECEC (Evropski svet inženirskih zbornic) za sodelovanje v delovni skupini za BIM in javna
naročila
M. Lenassi UO MSS seznani, da je UO IZS že sprejel sklep o sodelujočih v delovni skupini BIM. V
delovni skupini sodeluje Matic Skalja (MSG), njegov namestnik je dr. Aleš Breznikar (MSGeo).

4.

Seznanitev z dopisom Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z pogoji vpisa v imenik pooblaščenih
inženirjev

B. Škraba Flis je UO MSS podrobneje seznanila z dopisom in dogajanjem okoli tega.

5. Seznanitev z dopisom, poslanim na Ministrstvo za okolje in prostor v zvezi z vodjem projekta za
stavbe
B. Škraba Flis je UO MSS podrobneje seznanila z dopisom in dogajanjem okoli te problematike. M.
Lenassi bo na podlagi dogovora na zadnji izredni seji UO IZS pripravil stališče do vodje projekta in
integralnega projektiranja, ki je v skladu z veljavno zakonodajo obvezno.

6. Povabilo k oglaševanju v tehnični smernici, ki jo je pripravilo SZPV
Po kratki razpravi sprejet sklep:
Sklep 3/3.10.2019:
UO MSS ne prepozna smiselnosti oglaševanja v njej, smernice tudi finančno ne bo podprl.

7. Skupinski nakup programske opreme za projektante
Po razpravi je sprejet sklep:
Sklep 4/3.10.2019:
Pripravi se vprašalnik članom sekcije, in sicer z dvema vprašanjema:
• Katero programsko opremo pri svojem delu uporabljate?
• Ali bi bili zainteresirani, da IZS poskuša pridobiti zanjo ugodnejšo skupinsko ponudbo za
nakup/najem?

8. Razno
•
•
•

Ž. Lebar predstavil poziv podjetja AKSIS za sodelovanje pri pripravi splošnih popisov za področje
strojništva.
Mag. M. Šteblaj seznanil, da je (začasno) prevzel predsedovanje Komisiji za strokovne izpite, ker
je odstopil dr. J. Reflak
M. Lenassi seznanil, da je bil klican s strani dr. P. Novaka za nekakšno sodelovanje pri prenovi
PURES-a, katerega naj bi izvajal prof. dr. Sašo Medved. Sodelovanje pri tem je zavrnil z
obrazložitvijo o nujnosti uradne vključitve pri nastajanju MSS in MSE.

Seja se je zaključila ob 17:00.

Predsednik UO MSS
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., l.r.

