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Z A P I S N I K
108. redne seje Upravnega odbora MSS
Seja je potekala 16. 12. 2020 ob 1400 uri
v obliki videokonference
Vabljeni člani UO MSS
Predsednik, Mitja LENASSI
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Saša RODOŠEK
Boštjan ŠPILER
Damjan ZAJC
Dodatno vabljeni:
Marij TROJAR
Mirt MARTELANC
mag. Marko ŠTEBLAJ
IZS:
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba
Svetovalka za poslovanje in organizacijo, mag. Jana Lutovac Lah
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil

Prisotni
- prisoten
- prisoten
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/
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- opravičila
- prisotna
- opravičil

1. Potrditev zapisnika 107. seje UO MSS
Sklep 1/16.12.2020:
Potrdi se zapisnik 107. seje UO MSS.
2. Potek priprave standardiziranih popisov za področje strojništva in pobuda MST
Seznanitev vseh s pričetkom izvajanja prevajanja vnaprej določenih sklopov s področja strojništva s
strani prevajalke Marte Haidi Razgoršek (po seznanitvi s strani D. Prebila gospa trenutno preboleva
Kovid-19), kot tudi s tem, da sta J. Povšič in S. Rodošek potrdila pripravljenost prevzema razširjenega
obsega del, kot ta izhaja iz primera pogodbe s strokovnjakoma za področje elektrotehnike). Pogodbo bo
za oba pripravil D. Prebil takoj po novem letu. Predstavljena je bila tudi pobuda za sodelovanje s strani
MST- vključitev strokovnjaka s področja požarne varnosti pri pregledovanju popisov, kot tudi predlog
delitve prevodov med E in S, kot predstavljena v prilogi 5.
Sklep 2/16.12.2020:
Sprejme se pobuda MST za pregledovanje pripravljenih popisov s strani strokovnjaka za požarno
varnost. Ta bo vključen v nalogo naknadno, ko bosta za časovno primerno in potrebno tako
ocenila predstavnika naše sekcije (J. Povšič in S. Rodošek).
3. Seznanitev s potekom sestanka s Slavkom Dušakom (POKAL) dne 24. 11. (S. Rodošek, J. Povšič, A.
Luin in M. Lenassi)

Sodelujoči na predmetnem sestanku s S. Dušakom so ostale prisotne seznanili s potekom tega, katerega
zaključek je bil, da MSS, tudi zaradi samega sklepa na nivoju IZS o prevodu avstrijskih standardnih
popisov in s tem povezane potrebne enotnosti, nima namena kupiti programsko opremo POKAL oziroma
katerega njenega dela, bo pa S. Dušaka povabila za pomoč pri strokovnih prevodih, če bosta za tako
ocenila sodelujoča predstavnika naše sekcije (J. Povšič in S. Rodošek).
4. Stališče do delavniških risb in druge tematike, potrebne obravnave in zavzetja stališča
Vezano na delavniške risbe je bila že izvedena obširna razprava na predhodni seji, na njej je bil sprejet
tudi Sklep 5/15.10.2020, večina prisotnih se je do pripravljenega stališča do delavniških načrtov s
področja strojništva odzvala že po elektronski pošti, zato je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 3/16.12.2020:
Sprejeto je stališče do delavniških načrtov s področja strojništva. Spremeni se zgolj zapisan
vrstni red dokumenta; najprej povzetek/stališče, nato sledi njegova obrazložitev.
Vezano na drugo na to zadevno tematiko, potrebne obravnave in zavzetja stališča s strani UO MSS, so
bila s strani udeležencev prepoznana naslednja področja in zato sprejet sklep:
Sklep 4/16.12.2020:
Kot potrebna obravnave in opredelitve s strani UO MSS so prepoznana naslednja področja, za
katere osnutke stališč pripravijo naslednji posamezniki:
1. Projektna naloga (D. Zajc in Ž. Lebar)
2. Popisi / Tehnične specifikacije (M. Lenassi)
3. Opredelitev pojma »sprememba in/ali dopolnitev dokumentacije za izvedbo gradnje,
nastala med gradnjo« vezano na GZ-1 (M. Lenassi)
5. Določitev strokovnih izobraževanj v naslednjem letu in za Inženirski dan 2021
Po razpravi o primernih in potrebnih tematikah med udeleženci je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 5/16.12.2020:
Primerne tematike izobraževanj z njihovimi izvajalci so:
1. Računanje potrebne primarne energije in deleža obnovljivega dela energije za potrebe
dokazovanja doseganja merila sNES (M. Lenassi)
2. Uporaba razširjenega prevoda ASHRAE 90.1-2016 pri projektiranju s področja strojništva s
prikazom uporabnih primerov (M. Lenassi)
3. Prezračevanje in obdelavo zraka v DATACOM prostorih (D. Zajc)
4. Filtracija zraka skozi spremenjen standard (dr. J. Remec)
5. Osnove projektiranja s področja strojništva z izkustvenimi primeri (B. Špiler)
Sklep 6/16.12.2020:
Primerne tematike predavanj za Inženirski dan 2021 (s tematiko naravnih nesreč) 4. marca 2021 z
njihovimi izvajalci so:
1. Plenarni del:
a. Prezračevanje ob epidemijah kot je primer Covid-19 (D. Zajc)
b. Požarna varnost v luči gradbenega zakona (RS inšpektor J. Šajt po dogovoru z M.
Lubejem)
2. Strokovni del:
a. Pritrjevanje naprav in obešanje cevnih ter kanalskih razvodov (M. Lenassi)
b. Računsko preverjanje razpoložljivosti požarne vode na podlagi izvedenih meritev
na javnem vodovodnem omrežju (S. Rodošek)

c. Pomen redundančnosti (Presežnosti) opreme in raznolikosti energijskih virov za
zagotavljanje odpornosti (nedoločen)
d. Projektiranje v luči napovedanih podnebnih sprememb (nedoločen)
6. Pobuda predsednika UO MSE mag. V. Voljčanka za priročnik izdelave recenzije projekta za stavbe
Izvedena krajša izmenjava mnenj o pripravljenem osnutku dokumenta med vsemi udeleženci in nato
sprejet sklep:
Sklep 7/16.12.2020:
H. Glatz se poveže z mag. V. Voljčankom z namenom uskladitve stališč, predvsem o vrstah
strokovnih pregledov (revizij in recenzij) in (ne)potrebnih opredelitev do njihovega obsega. Pri
dokumentu ne gre spregledati, da GZ-1 edino pregledovanje dejansko predpisuje za nadzornika v
svojem 13. členu, zato bi bila predvsem zanj smiselna opredelitev obsega.
7. Pobuda sekcije MST k pripravi in sofinanciranju priročnikov požarne varnosti
Sklep 8/16.12.2020:
UO MSS je načeloma pripravljena sofinancirati nastajanje priročnikov požarne varnosti, ki se
nanašajo na področje strojništva, pri čemer se bi do vrednosti sofinanciranja opredeljevali od
primera do primera.
8. Razno
Seznanitev s poslano pobudo člana Z. Markoviča za pripravo podobne smernice kot za Covid-19 bolnike
z naslovom: Smernica za prezračevanje ŠOLSKIH OBJEKTOV.
Sklep 9/16.12.2020:
Za začetek se povabi pobudnika Z. Markoviča, če je sam pripravljen prevzeti pripravo osnutka
tozadevne smernice.
Seja se je pričela ob 14.00 in bila zaključena 16.15.
Predsednik UO MSS
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.

