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Z A P I S N I K
39. redne seje Upravnega odbora MST
Seja je potekala 10. 10. 2019 ob 1600 uri, v prostorih
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana.

Vabljeni člani UO MST
Predsednik, dr. Bojan Pahor
Janez Balantič
Janko Černivec
dr. Darko Drev
mag. Aleš Glavnik
dr. Igor Mihelič
Dr. Damjan Nemec
Alenka Vrhovec Kramarič
Dodatno vabljeni:
Generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil

Prisotni
dr. Bojan Pahor
Janez Balantič
Janko Černivec
dr. Darko Drev
mag. Aleš Glavnik
dr. Damjan Nemec po pooblastilu
dr. Damjan Nemec
Alenka Vrhovec Kramarič
mag. Barbara Škraba Flis
Dejan Prebil

Predsednik dr. B. Pahor se je opravičil za zamudo zaradi drugih neodložljivih obveznosti in predlagal, da
se seja prične brez njega.
1. Obravnava aktov IZS (Priloge 1.1 – 1.7)
Gen. sekretarka B. Škraba Flis je predstavila posamezne akte, pri čemer je UO MST podal naslednje
predloge in pripombe:
•

Volilni pravilnik

V primeru, da na volitvah ne kandidira kandidat, ki je mlajši od 35 let, naj bo izvoljen naslednji najmlajši.
•

Poslovnik o delu organov in delovnih teles

Predlaga se, da se poletno obdobje, ko organi in delovna telesa zbornice, razen upravnega odbora
zbornice, ne poslujejo, skrajša na obdobje med 15. julijem in 20. avgustom.
•

Splošni akt o finančnem poslovanju

Razvila se je diskusija o vrednosti intelektualne lastnine zbornice, sicer ni bilo pripomb.
•

Merila in cenik za delo v zbornici in za zbornico

Za delo po podjemni pogodbi naj se v postavki svetovanje, priprava gradiv bruto urna postavka poveča iz
21 EUR na 30 EUR.
Seji se je pridružil dr. B. Pahor.
•

Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

UO MST predlaga, da naj se s kreditnimi točkami ovrednotijo tudi spletni seminarji in interna
izobraževanja podjetij, pri čemer naj se vzpostavi sistem preverjanja kvalitete takih izobraževanj oz. naj
se na tak način pridobljenene točke v posameznem letu omejijo (npr. največ 1 točka za spletni seminar in
1 točka za interno usposabljanje na leto)
A. Glavnik se opraviči zaradi drugih neodložljivih obveznosti in zapusti sejo.

2. Pregled sklepov 38. seje UO MST
D. Prebil povzame odgovor MOP v zvezi z zagotavljanjem vključitve ustrezne stroke pri izdelavi študij in
zasnov požarne varnosti in prebere odgovor, ki ga je A. Glavnik pripravil kot komentar k novici o
odgovoru.
Sklep št. 292:
Komentar na odgovor MOP v zvezi z zagotavljanjem vključitve ustrezne stroke pri izdelavi študij in
zasnov požarne varnosti naj se preoblikuje v dopis, ki se ga pošlje na ZAPS, MORS, Upravo za
zaščito in reševanje ter na Slovensko združenje za požarno varnost. Pripravi se tudi članek za
revijo Gradbenik.
Sklep št. 291:
Potrdi se zapisnik 38. seje UO MST.
3. Finančni plan za leto 2020
Mag. B. Škraba Flis poda oceno, da bo po izvedbi predvidenih sej UO MST do konca leta za potrebe
MST ostalo na volj 10.000 €, kar zadošča za izvedbo predlaganih projektov s strani UO MST.
Potrdi se projekt prenove smernice za izdelavo projektne dokumentacije za VZD, splošni in posebni del
(IZS-MST 06/2012 1. in 2. del). Za prenovo se nameni sredstva v višini 4000 EUR za splošni del in 5000
EUR za posebni del. Rok za izvedbo projekta je 30.6.2020.

4. Razno
Sklep št. 292:
UO MST podaja pobudo, da se podpora z oglaševanjem v smernici SZPV 408 pošlje v obravnavo
UO IZS, ker je ta zanimiva tudi za druge stroke.
UO MSG ugotavlja, da ARSO postopkov ne rešuje v ustreznih rokih. Ocenjujejo, da je temu tako zaradi
pomanjkanja ustreznih strokovnjakov v sestavi ARSO.

Sklep št. 293:
ARSO se s strani IZS ponudi strokovno podporo pri reševanju odprtih vprašanj in vodenju
njihovih postopkov, saj so med člani IZS strokovnjaki, ki jim lahko pri tem pomagajo.
Dr. D. Nemec je podal analizo vključitve logistike kot stroke v IZS. Tovrstnih strokovnjakov je izjemno
malo, zato bi bilo nemogoče izvajati javna pooblastila.

Naslednja seja bo potekala v torek 19.11.2019 ob 16h.
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