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Z  A  P  I  S  N  I  K 

106. redne seje Upravnega odbora MSS 
 

Seja je potekala 18. 6. 2020 ob 1500 uri 
v obliki videokonference 

 
Vabljeni člani UO MSS Prisotni 
Predsednik, Mitja LENASSI - prisoten 
Henrik GLATZ - prisoten 
Žiga LEBAR - Opravičil 
Marko LUBEJ - Opravičil 
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 105. seje UO MSS  
2. Pregled stanja na realizaciji sprejetih sklepov s strani zadolženih  
3. Sodelovanje MSS pri pripravi standardiziranih popisov  
4. Napoved seje skupščine IZS za 2. julij 2020  
5. Pregled predlogov sprememb GZ s strani IZS in ZAPS (Priloga 2.1, 2.2)  
6. Predlog sprememb o stalnem poklicnem usposabljanju (Priloga 3)  
7. Razno  

 
 
1. Potrditev zapisnika 105. seje UO MSS 

 
Sklep 1/18.6.2020: 
Potrdi se zapisnik 105. seje UO MSS. 
 
 
2. Pregled stanja na realizaciji sprejetih sklepov s strani zadolženih 
 

 Zaradi odsotnosti Žige L. sklep 2/19.3.2020 ni realiziran in vzrok objavljenega drugačnega 
programa izobraževanja od sicer sprejetega ni znan. Enako velja za sklep 3/19.3.2020 glede  
možnosti njegovega delovanja v UO tudi v mirovanju. 

 Zaradi odsotnosti Marka L. sklep 4/19.3.2020 realizacija sklepa ni znana. 



 

 

 Vezano na sklep 5/19.3.2020 Mitja L. še pripravlja poziv članom MSS, Damjan Z. pa je 
pripravljen v jeseni (september) izvesti izobraževanje na temo Covid-19. V roku 10-ih dni pripravi 
kratek napovednik. 

 Zaradi odsotnosti Žige L. sklep 6/19.3.2020 ni realiziran. 

 Sklep 7/19.3.2020 bo realiziran – Mitja L. pripravlja izobraževanje na tematiko JN jeseni. 

 Sklep 8/19.3.2020 realiziran delno – Boštjan Š. pripravil osnutek, ki ga člani UO z opombami in 
pripombami opremijo v roku tedna dni. 

 Sklep 9/19.3.2020 – predstavitve standardnih popisov v petek 19. junija ob 12.30 za področje 
gradbeništva se udeležita Damjan Z. in Mitja L., ki nato seznanita člane o njunem pogledu o tem. 

 Sklep 10/19.3.2020 – prevod ASHRAE 90.1-2016 v teku. 
 
3. Sodelovanje MSS pri pripravi standardiziranih popisov 
 
Dejan P. je predhodno pridobil vzorec avstrijskih popisov za področje strojništva in ga poslal vsem 
vabljenim na sejo. Na podlagi tega je sprejet sklep: 
 
Sklep 2/18.6.2020: 
Predstavitve standardnih popisov za področje gradbeništva se v petek 19. junija ob 12.30 
udeležita Damjan Z. in Mitja L., ki nato seznanita člane s svojim mnenjem. 
 
 
4. Napoved seje skupščine IZS za 2. julij 2020 
 
Kratka predstavitev predlogov dnevnega reda brez sprejetega sklepa. 
 

 
5. Pregled predlogov sprememb GZ s strani IZS in ZAPS 
 
Dejan P. na kratko predstavil ključno in podal informacijo, da sta IZS in ZAPS poslali vsaka svoj predlog. 
Mitja L. pojasni, da sta bila na zadnji seji UO IZS tudi predstavnika MOP, kjer sta bila temeljito 
seznanjena s težavo, ki jo predstavlja »prevladujoča stroka«. Utemeljitve sta oba sprejela kot razumne in 
dobro utemeljene. 
 
Marij T. izpostavil manko obrazložitve pojma »zmogljivost« v 3. členu, pravnomočnost v povezavi z 
okoljevarstvenim soglasjem ter 70. člen, ki se nanaša na imenovanja v komisijo za tehnične preglede. 
 
Marko Š. oceni celotno zakonodajo kot »preveč regulirano«. 
 
Razprava z izmenjavo mnenj v tej točki zaključena brez sklepa. 

 
 
6. Predlog sprememb o stalnem in poklicnem izobraževanju 
 
Damjan Z. je izpostavil, da bi bilo smiselno vzpostaviti pravilo, da kakšen posebno zahteven projekt, ki 
zahteva veliko preučevanja različne tehnične literature, tudi velja kakšno točko pri obveznem 
izobraževanju. Henrik G. je to dopolnil s predlogom, da bi to veljalo v primeru, da posameznik o svojih 
spoznanjih pripravi izobraževanje, s čimer se doseže prenos znanj. 

 
Sklep 3/18.6.2020: 
Komisiji za izobraževanje sekcija predlaga preverbo zmožnosti uveljavitve proučevanja tehnične 
literature skozi zahtevno projektiranje kot metodo stalnega izobraževanja samostojno in/ali kot 
prenosa znanja skozi izvedbo izobraževanja na preučeno tematiko.  



 

 

 
 
7. Razno 
 
Marko Š. poda informacijo o odpovedi strokovnih izpitov in izvedbi pripravljalnega seminarja pretežno 
preko videokonference. 
 
Marij T. poda informacijo o poteku strokovnega nadzora – žreb izveden, pripravljajo se termini obiskov.  
 
Dejan P. predstavil zadnjo fazo priprave Pravil stroke, zvezek 0 in 1, pri čemer bodo do potrditve s strani 
MOP veljala samo kot priporočilo. 
 
Marij T. izpostavil še vprašanje zavarovanja odgovornosti po GZ, nakar je Dejan P. podal mnenje, da je 
rezultat angažiranja IZS pri tem vsekakor razširitev z enega na več ponudnikov. 
 
Mitja L. predstavi povabilo »Fit medie« k predstavitvi MSS v Priročniku - Prehod v trajnostno gradnjo in 
življenjski cikel stavbe. Po krajši razpravi je sprejet sklep: 
 
Sklep 4/18.6.2020: 
Sekcija se ne bo predstavila v priročniku. 
 
 
Seja se je pričela ob 15.00 in bila zaključena 17.05. 
 
 

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

 


