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Z  A  P  I  S  N  I  K 
41. redne seje Upravnega odbora MST 

 
Seja je potekala 9. 1. 2020 ob 1600 uri, v prostorih  

IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana. 
 
Vabljeni člani UO MST Prisotni 
Predsednik, dr. Bojan Pahor - prisoten 
Janez Balantič - prisoten 
Janko Černivec - prisoten 
dr. Darko Drev - prisoten 
mag. Aleš Glavnik - prisoten 
dr. Igor Mihelič - prisoten 
Dr. Damjan Nemec - prisoten 
Alenka Vrhovec Kramarič - prisotna 
Dodatno vabljeni:  
Alenka Markun - prisotna 
Generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis - prisotna 
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil - prisoten 

 
1. Pregled sklepov 40. seje UO MST 

 
Potrdi se zapisnik 40. seje UO MST. 
 
Sklepi 40. seje UO MST so realizirani. 

  
 
2. Spremembe in dopolnitve statuta IZS in volilni pravilnik  
 
Mag. B. Škraba Flis je predstavila predloge sprememb statuta in volilnega pravilnika. 
 
UO MST predlaga čim večjo enakost spolov v UO posameznih sekcij. 
 
Sklep 1/9.1.2020:  
UO MST potrjuje predlagane spremembe statuta in volilnega pravilnika. Zavzema se za čim večjo 
enakost spolov v UO posameznih sekcij. 
 
 
3. Predlog UO MSG za spremembo 4. odstavka 13. člena Statuta IZS 
 
V zvezi s predlogom je potekala širša razprava. 
 
Sklep 2/9.1.2020:  
UO MST ne podpira s strani MSG predlagane spremembe 4. odstavka 13. člena Statuta IZS. 
 
Mag. B. Škraba Flis je zapustila sejo. 
 
 
4. Strokovna pomoč pri postopkih ARSO 
 



 

 

Dr. B. Pahor je podal kratko poročilo glede sestanka na ARSO, ki se ga je poleg njega s strani IZS 
udeležil še D. Prebil. Povedal je, da na ARSO pozdravljajo ponujeno pomoč s strani IZS, pri čemer so še 
posebej izpostavili potrebo po sodelovanju na področju požarne varnosti in pri SEVESO postopkih. 
Dogovorjeno je, da na IZS konec januarja ali v začetku februarja pošljejo seznam dilem v zvezi z 
zagotavljanjem požarne varnosti, ki jih tarejo pri njihovem delu, ter da se na to temo na IZS za zaposlene 
na ARSU, morda tudi za zaposlene na inšpekcijskih službah, organizira izobraževanje, posvet oz. 
delavnica. Prav tako je dogovorjeno, da lahko na IZS naslovijo tudi druga strokovna vprašanja ali dileme, 
v zvezi s katerimi bi jim lahko v okviru IZS pomagali. 
 
 
5. Razno 

 
5.1  Projektna skupina Ženske v inženirstvu 
 
D. Prebil je obvestil člane UO MST, da se lahko projektna skupina Ženske v inženirstvu še vedno 
dopolnjuje z novimi članicami iz vseh matičnih sekcij. 
 
UO MST podpira idejo o formiranju skupine inženirk. Predlaga, da se pokliče Valerijo Skok in se jo 
povpraša, ali je pripravljena sodelovati. 
 
Sklep 3/9.1.2020:  
Pokliče se Valerijo Skok in se jo povpraša, ali je pripravljena sodelovati v projektni skupini Ženske 
v inženirstvu. 
 
5.2  Informacije iz UO IZS 
 
J. Balantič predstavi zaključke zadnje seje UO IZS 
 
5.3  Smernice za pripravo projektne dokumentacije  s področja tehnologije 
 
UO MST je razpravljal o pripravi splošnega in posebnega dela smernic za pripravo projektne 
dokumentacije s področja tehnologije. J. Balantič vodi delovno skupino (dr. Damjan Nemec, Alenka 
Markun), ki bo smernice izdelala: 
Splošni del do 30.6.2020, posebni del pa do 15.12.2020. 
Do priprave smernic, ki jih bo pred objavo obravnaval in potrdil UO MST, na spletno stran v obliki 
delovnega dokumenta pripnemo gradivo, ki je bilo pripravljeno za potrebe priprave Pravil stroke Zvezek 
0. 
 
Sklep 4/9.1.2020:  
Delovna skupina pripravi smernice za pripravo projektne dokumentacije s področja tehnologije. 
Rok za pripravo Splošnega dela je 30. 6. 2020, rok za oddajo Posebnega dela je 15. 12. 2020. 
Delovni dokument iz gradiva Pravila stroke – Zvezek 0 se na spletni strani objavi takoj. 
 
Zapisal:  
Dejan Prebil, univ.dipl.inž.grad., svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo 
 
 

Predsednik UO MST 
Dr. Bojan PAHOR, univ.dipl.inž.kem.tehnol., l.r. 

V vednost: 
- člani UO MST, 
- Alenka Markun 
- mag. Barbara Škraba Flis, 
- Dejan Prebil, 
- službe IZS. 


