Naš znak: 01416-0005/2021-2
Datum: 25.11.2021
Z A P I S N I K
zbora Matične sekcije strojnih inženirjev
Zbor je potekal dne 24.11.2021 s pričetkom ob 13:30 uri,
v prostorih SMELT, Dunajska 160, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti
2. Volitve predsednika UO MSS, članov UO MSS in 8. članov skupščine iz MSS
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti
Ob 13:30 uri je predsednik UO MSS, Mitja Lenassi ugotovil, da zbor ni sklepčen, saj so bili na njem
prisotni 3 člani MSS, kar je manj kot 10% članov MSS (79), zato se je pričetek zbora preložil na isti dan
ob 14:00 uri v istih prostorih, kot je bilo predvideno za prvi sklic.
Zbor se je pričel ob 14:00 uri. Na njem so bili prisotni 3 člani MSS.
Po kratkem uvodnem nagovoru in predstavitvi dnevnega reda je predsednik UO MSS Mitja Lenassi
predal besedo predsedniku volilne komisije.
Zapisnik bo zapisal Dejan Prebil.
2. Volitve predsednika UO MSS, članov UO MSS in 8. članov skupščine iz MSS
Predsednik volilne komisije dr. Janez Petek je na kratko predstavil, kaj se voli in kako glasuje. Prisotne
kandidate je povabil, da se kratko predstavijo prisotnim, če se želijo in če se še niso predstavili na spletu.
Ker se k predstavitvi ni prijavil nihče, je prisotne povabil h glasovanju.
Po izvedenem glasovanju, na katerem so sodelovali vsi trije 3 prisotni člani MSS, je volilna komisija
preštela glasove oddane na zboru, odprla zapečateno ovojnico z glasovi oddanimi na elektronskih
volitvah v času od 12. do 18.11.2021 in jih prištela. Ker sta imela za zadnje mesto v UO MSS dva
kandidata enako število glasov, za zadnja tri mesta v skupščini pa štirje kandidati enako število glasov,
je bil ob prisotnosti vseh treh prisotnih članov UO MSS izveden žreb. Predsednik volilne komisije je
razglasil rezultate upoštevajoč 17. člen Volilnega pravilnika IZS. Zapisnik volitev in poročilo o volitvah
bo pripravila naknadno.
3. Razno
V času štetja glasov in po razglasitvi rezultatov volitev so prisotni člani UO MSS razpravljali o aktualni
problematiki, med drugim tudi o novem PURES in problematiki prezračevanja.
Priloga:
- Lista prisotnih na zboru.
Zapisal:
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo
Dejan Prebil

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

