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Z  A  P  I  S  N  I  K 

105. redne seje Upravnega odbora MSS 
 

Seja je potekala 19. 3. 2020 ob 1500 uri 
v obliki videokonference 

 
Vabljeni člani UO MSS Prisotni 
Predsednik, Mitja LENASSI - prisoten 
Henrik GLATZ - prisoten 
Žiga LEBAR - prisoten 
Marko LUBEJ - prisoten 
Jernej POVŠIČ - prisoten 
Saša RODOŠEK - prisoten 
Boštjan ŠPILER - prisoten 
Damjan ZAJC - prisoten 
Dodatno vabljeni:  
Marij TROJAR - prisoten 
Mirt MARTELANC  
mag. Marko ŠTEBLAJ - prisoten (vključen naknadno) 
  
IZS:  
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba - opravičila 
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil Dejan Prebil 

 
Dnevni red: 

1. Potrditev sklepov zapisnika 104. seje UO MSS  
2. Sklep o izobraževanjih MSS v letu 2020 in objavljenih izobraževanj na medmrežju 
3. Dopis Energetike na obvestilo MSS o razvrstitvi plinovodov 
4. Sklep NO IZS o potrebni večji aktivnosti sekcij in imenovanje člana v projektni skupini za 

mednarodno sodelovanje 
5. Poročila KPK in seznanitev MZ glede priprave popisov in nadzora 
6. Spremni dopis v PZI in pozicije v popisu (obvestilo OMP) 
7. Sklep UO IZS o pristopu k pripravi standardnih popisov 
8. Poročilo o izvajanju javnih pooblastil IZS 
9. Izrazoslovje za potrebe SLO prevoda ASHRAE  
10. Razno 

 
 
1. Potrditev zapisnika 103. seje UO MSS 

 
Sklep 1/19.3.2020: 
Potrdi se zapisnik 104. seje UO MSS. 
 
 
2. Sklep o izobraževanjih MSS v letu 2020 in objavljenih izobraževanj na medmrežju 
 



 

 

Vezano na dejstvo sprejetega programa izobraževanja MSS na decembrski seji in objavljenega na 
medmrežni strani IZS, ki se povsem razlikujeta, ter nadalje informacije Žige L. kot predstavnika sekcije v 
Komisiji za izobraževanje, da bo svoj status PI spremenil v mirujočega, sta sprejeta dva sklepa: 
 
 
Sklep 2/19.3.2020: 
Žiga L. razišče kaj je bil vzrok objavi drugačnega programa izobraževanja od dejansko sprejetega 
na seji. 

 
Sklep 3/19.3.2020: 
Žiga L. se pozanima pri službah IZS glede možnosti njegovega delovanja tudi v mirovanju, 
oziroma poišče svojega namestnika med predstavniki sekcije z Gorenjskega. 
 

3. Dopis Energetike na obvestilo MSS o razvrstitvi plinovodov 
 
Na podlagi razprave o prejetem dopisu predstavnika Energetike je bil sprejet sklep: 
 
Sklep 4/19.3.2020: 
Marko L. pripravi kratek vsebinski odgovor, pri čemer se z namenom sodelovanja poveže še z 
Aljaž Artačem iz Proces d.o.o., ki ima s tem vprašanjem v zvezi zelo podobne poglede. 

 
4. Sklep NO IZS o potrebni večji aktivnosti sekcij in imenovanje člana v projektni skupini za mednarodno 

sodelovanje  
 
Vezano na izobraževanje velja uveljavitev sklepa št. 2/19.3.2020, kot tudi podatek o nastajanja prevoda 
dveh delov energijskega standarda ASHRAE 90.1-2016 s pojasnili, na podlagi česar je sprejet sklep: 
 
Sklep 5/19.3.2020: 
Pripravi se poziv članom MSS katere vsebine bi želeli poslušati na izobraževanjih in/ali katera 
pravila stroke naj bi sekcija pripravila, kot tudi poziv vsem za aktivno sodelovanje na obeh 
področjih – kot predavatelji in pripravljavci pravil stroke. 
 
Vezano na sodelovanje v projektni skupini za mednarodno sodelovanje je bil sprejet sklep:  
 
Sklep 6/19.3.2020: 
Dejan P. in Žiga L. preverita namen in obseg dela pri tem sodelovanju in o tem pripravita kratko 
poročilo, nato sekcija sprejme odločitev kako se na vabilo odzove. 

 
  
5. Poročilo KPK in seznanitev MZ glede priprave popisov in nadzora  

 
Po krajši razpravi o obeh tematikah in informaciji, da je vezano na izvajanje nadzora (delovni naslov: 
Naloge nadzora, v skladu z novo zakonodajo) že bil predviden skupaj s MSE, pri čemer tudi tega ni med 
objavljenimi izobraževanji, je sprejet sklep: 
 
Sklep 7/19.3.2020: 
Na izpostavljeno tematiko priprave popisov oz. tehničnih specifikacij MSS pripravi izobraževanje, 
predvidoma jeseni. 

 
6. Spremni dopis v PZI in pozicije v popisu (obvestilo OMP)  
 
Po razpravi o neprimernosti izpostavljenih točk popisa je sprejet sklep: 



 

 

 
Sklep 8/19.3.2020: 
Boštjan Š. pripravi osnutek navodil članom, pri čemer mu vsak od nas pošlje svoje primere 
uvodnih točk/navodil, ki jih uporablja pri svojih popisih. Na podlagi urejenega osnutka UO MSS na 
naslednji seji te sprejme in razpošlje svojim članom. 

 
7. Sklep UO IZS o pristopu k pripravi standardnih popisov 
 
Vezano na rezervirana sredstva v višini 100.000 € in že delno izvedbo prevodov avstrijskih standardnih 
popisov za gradbeno-obrtniška dela ter enaki nameri tudi za strojne in električne napeljave, je sprejet 
sklep: 
 
Sklep 9/19.3.2020: 
MSS pozove svoje člane k sodelovanju pri pripravi standardnih popisov. Dejan P. pridobi 
standardizirane popise za področje strojništva in jih pošlje udeležencem seje. 

 
8. Poročilo o izvajanju javnih pooblastil IZS 
 
Kratka predstavitev dokumenta brez sprejetega sklepa. 
 
9. Izrazoslovje za potrebe SLO prevoda ASHRAE 
 
Mitja L. predstavi osnutek pomena izrazov, ki se nanašajo na prevod standarda ASHRAE in so nujni za 
razumevanje, sedanja zakonodaja pa jih ne obravnava, ali jih obravnava pomanjkljivo.  
 
Sklep 10/19.3.2020: 
Po končanem prevajanju se izvede objava v smislu javne obravnave s pozivom za podajo 
morebitnih pripomb. 

 
10. Razno 
 
Marko Š. poda informacijo o poteku/prestavitvah strokovnih izpitih. Brez sklepa. 
 
 
 
Seja se je pričela ob 15.00 in bila zaključena 17.05. 
 

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

 


