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Z A P I S N I K
107. redne seje Upravnega odbora MSS
Seja je potekala 15. 10. 2020 ob 1400 uri
v obliki videokonference
Vabljeni člani UO MSS
Predsednik, Mitja LENASSI
Henrik GLATZ
Žiga LEBAR
Marko LUBEJ
Jernej POVŠIČ
Saša RODOŠEK
Boštjan ŠPILER
Damjan ZAJC
Dodatno vabljeni:
Marij TROJAR
Mirt MARTELANC
mag. Marko ŠTEBLAJ
IZS:
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil
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- prisoten
- prisoten od 15:15 dalje
/
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- Opravičil
- prisoten
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- prisoten
- opravičila
- prisoten od točke 6 dalje

1. Potrditev zapisnika 106. seje UO MSS
Sklep 1/15.10.2020:
Potrdi se zapisnik 106. seje UO MSS.
2. Potek priprave standardiziranih popisov in dopis s tem v zvezi g. Slavka Dušaka (POKAL)
Sklep 2/15.10.2020:
G. Slavku Dušaku se poda odgovor, da MS sledi odločitvam na nivoju celotne IZS, kar pomeni,
pristopu k prevodu avstrijskih standardiziranih popisov.
Sklep 3/15.10.2020:
Kot tehnična pomoč prevajalcu/ki in za tekoče pregledovanje pripravljenega gradiva sta s
soglasjem določena S. Rodošek in J. Povšič.
3. Imenovanje članov izpitne komisije
Sklep 4/15.10.2020:
Za člana izpitne komisije sta predlagana J. Povšič in S. Rodošek. D. Zajc. in mag. M. Štebljaj bosta
predlagala še enega kandidata.
4. Vprašanje delavniških risb

Po razpravi med udeleženci je soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep 5/15.10.2020:
Delavniške risbe (tudi na področju strojništva) niso sestavni del PZI dokumentacije, zato jih
pripravi izvajalec in/ali proizvajalec opreme, pogodba med projektantom in naročnikom pa določa
kakšna je pri njihovem pregledovanju oziroma opredeljevanju do teh vloga projektanta. Zahtevo
za pripravo delavniških risb mora projektant vključiti v splošna točke popisov materiala in del.
5. Predlogi za izobraževanja v naslednjem letu in izpostavljena težava izobraževanj podjetja MENERGA
Brez posebnega sklepa. Vezano na pisno pritožbo dveh članov (ustno podanih še več) na
»komercialnost« izvedenih izobraževanj podjetja MENERGA, je bilo v imenu IZS že poslan odgovor
pritožnika, prav tako o tem seznanjen (brez imen pritožnikov) tudi izvajalec predavanja.
Sicer so vsi pozvani k pripravi predlogov za pripravo nabora izobraževanj v naslednjem letu. Rok – konec
leta. M. Lenassi že predlaga izvedbo na temo posodobljenega prevoda treh delov ASHRAE Standarda
90.1 (tik pred objavo), S. Rodošek preveri interes za predstavitev prihajajočih novosti pri distributerjih
zemeljskega plina.
6. Predlog uvedbe revizije projektne dokumentacije
Brez posebnega sklepa, zgolj razprava o poslanih dopisih kolega S. Furlana. Sicer smo člani UO
naklonjeni reviziji že v čim bolj zgodnji fazi projektiranja, glede predpisovanja njene obveznosti v zakonu
pa je po informacijah D. Prebila verjetnost majhna. Predlog članov UO gre v smeri priprave nekakšnih
navodil naročnikom.
7. Razno
Brez.
Seja se je pričela ob 14.00 in bila zaključena 16.00.
Predsednik UO MSS
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.

