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Z A P I S N I K
50. redne seje Upravnega odbora MST
ki je potekala v sredo, 4. maja 2022 ob 17:00
v prostorih IZS, Jarška c. 10 b, Ljubljana - 3. nadstropje.
Vabljeni člani UO MST
Predsednik, dr. Bojan Pahor
Janez Balantič
mag. Aleš Glavnik
Jure Plešec
Boštjan Špacapan
mag. Ulrich Zorin
Tina Velenšek
Alenka Markun
Dodatno vabljeni – člani skupščine:
Jernej MAROT
Franci ŠOBA
IZS:
Generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis
Vodja finančno računovodske službe, Irena Erzar
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil
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1. Obravnava ne-potrditev predloga plana dela in finančnega načrta z zvišanjem članarine IZS za leto
2022 na Skupščini
Dr. B. Pahor je povzel okoliščine v zvezi s potrebo po dvigu članarine, dodatna pojasnila je podala še mag.
B. Škraba Flis.
Na vprašanje Dr. B. Pahorja, kakšni so bili razlogi za zavrnitev dviga članarine na skupščini je T. Velenšek
povedala, da ni problem samo višina članarine, pač pa tudi plan dela, ki ne upošteva vsebin, za katere
pooblaščeni inženirji s področja prometa (PI-P) želijo, da bi bile vključene.
Dr. B. Pahor je povedal, da je bil predstavnik PI-P mag. U. Zorin vedno vabljen na seje že v prejšnji sestavi
UO MST in je bil tudi pozvan, da poda predlog programa s tega področja.

Seji se je pridružil J. Balantič.
Plan dela naj se dopolni:
• Zbornica naj se udeleži volitev v DS RS
• Priprava spremembe splošnega akta o strokovnem izpitu nad delom pooblaščenih inženirjev, ki bo
uredila nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev s področja prometnega inženirstva (ki ga izvajajo
PI-P z manj praktičnimi izkušnjami kot PI) in nadzor v primeru zaupnih podatkov
• Pravila stroke za PI-P
T. Velenšek je povedala tudi, da se bodo z vpisom mladih inženirjev s področja prometa dvignili tudi prihodki
iz članarin.
Sledila je še nadaljnja razprava, iz katere je sledilo, da vsi ostali podpirajo enoten dvig članarine na 180
EUR.

Sklep 1/4.5.2022:
UO MST podpira predlog glede dviga članarine na 180 EUR, ker se ne strinja z manjšanjem
obsega aktivnosti. Če bo UO IZS skupščini IZS poslal v obravnavo predlog z nižjo članarino in
manjšim obsegom aktivnosti, UO MST vloži nasprotni predlog, ki je enak predlogu za 50. sejo
skupščine IZS.
Sklep 2/4.5.2022:
Mag. Ulrich Zorin do 9.5.2022 poda besedilo glede vsebin v zvezi s področjem prometa, ki se bodo
upoštevale v planu dela.

2. Razno
2.1 Volitve v Državni svet RS
J. Balantič je opozoril, da letos potekajo volitve v državni svet in predlaga, da se o tem razpravlja v UO IZS
in določi podporo nekemu kandidatu.

2.2 Piktogram sekcije MST
Dr. B. Pahor je povedal, da se oblikujejo piktogrami posameznih sekcij. Podal je svojo idejo in odprl
razpravo iz katere so izšla navodila oblikovalcu.

Zapisal:
Dejan Prebil, univ.dipl.inž.grad., svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo

Predsednik UO MST
Dr. Bojan Pahor

V vednost:
člani UO MST,
službe IZS.

