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Z  A  P  I  S  N  I  K 

109. redne seje Upravnega odbora MSS 
 

Seja je potekala 31. 3. 2021 ob 1400 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 - opravičil 
Damjan ZAJC - prisoten 
Dodatno vabljeni:  
Marij TROJAR - prisoten 
Mirt MARTELANC - prisoten 
mag. Marko ŠTEBLAJ - opravičil 
  
IZS:  
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba - opravičila 
Svetovalka za poslovanje in organizacijo, mag. Jana Lutovac Lah - prisotna 
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil - prisoten 

 
 
1. Potrditev zapisnika 108. seje UO MSS in pregled njihove realizacije 

 
Sklep 1/31.3.2021: 
Potrdi se zapisnik 108. seje UO MSS. 
 
MSS je na decembrski seji sprejela okvir letošnjih rednih izobraževanj, pri čemer je eden od teh že bil 
izveden na Inženirskem dnevu 4. marca (dr. J. Remec – Filtracija zraka). Vezano na ostala izobraževanja 
in njihovo kratko predstavitev za potrebe objave na medmrežju je sprejet:  
 
Sklep 2/31.3.2021: 
Damjan Zajc in Mitja Lenassi pripravita kratke predstavitve svojih izobraževanj do konca 14. 
tedna, danes odsotnega Boštjana Špilerja pa pozove k pripravi tega. Glede njihove izvedbe so 
določeni naslednji meseci (dan se uskladi naknadno): 

1. Računanje potrebne primarne energije in deleža obnovljivega dela energije za potrebe 
dokazovanja doseganja merila sNES (M. Lenassi) – MAJ 

2. Uporaba razširjenega prevoda ASHRAE 90.1-2016 pri projektiranju s področja strojništva s 
prikazom uporabnih primerov (M. Lenassi) – SEPTEMBER 

3. Prezračevanje in obdelavo zraka v DATACOM prostorih (D. Zajc) – NOVEMBER 

4. Osnove projektiranja s področja strojništva z izkustvenimi primeri (B. Špiler) - ? 

 
 
2. Nov Gradbeni zakon (GZ-1) 



 

 

 
Dejan Prebil podrobneje predstavi  stanje predloga GZ-1 po izvedenem medresorski obravnavi ter tudi z 
njim povezano aktualno dogajanje. Po izmenjavi mnenje med člani je jasno, da je skupna ugotovitev – 
manko integralnega projektiranja v zakonu, kar mora biti za stroko nesprejemljivo. Sicer brez sklepa. 
 
 
3. Etični kodeks vodij del 

 
Dejan Prebil podrobneje predstavi rezultat usklajevanj Etičnega kodeksa med vsemi tremi zbornicami, 
predvsem skozi pogojevano stališče GZS in OZS do črtanja šeste alineje 9. člena, ki zahteva od vodje 
del, da »pred pričetkom gradnje prouči projektno dokumentacijo za izvedbo…«. Po krajši razpravi in 
predstavitev stališč še drugih sekcij, je bil s strani prisotnih članov UO soglasno (7 ZA, B. Špiler odsoten) 
sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep 3/31.3.2021: 
Črtanje šeste alineje 9. člena ni sprejemljivo. Še posebej, ker je »preizkus pravilnosti tehničnih 
rešitev v projektni dokumentaciji« s strani izvajalca zahtevan tudi že v starih in novih PGU (v 
slednjih izrecno pred pričetkom posameznih del). 

 
 
4. Standardizirani popisi za stavbe  
 
Jernej Povšič in Saša Rodošek povesta, da je njuna pogodba v podpisovanju, pri čemer predstavita, da 
gre za zahtevno nalogo, vsak od njiju bo imel za uredit 500 strani, pri čemer ocenjujeta hitrost 5 strani na 
uro, kar pomeni 100 ur dela za vsakega. Sicer je zastavljen cilj naslednji: 

1. Faza – prevodi do 4. 6. 2021 
2. Faza – izrazi / poimenovanje in ureditev do 10. 9. 2021 

Brez sklepa. 

 

 
5. Predlog UO MST o uvedbi načrta št. 11 
 
V razpravi o splošni ustreznosti Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov, Henrik Glatz izpostavi potrebnost umestitve načrta požarne varnosti že v fazo DGD, 
Mitja Lenassi ponovno splošni manko dokazovanja doseganja merila sNES.  
 
Vezano na pobudo UO MST o uvedbi načrta št. 11 člani UO MSS tega ne prepoznamo, saj je praviloma 
vse potrebno glede izpolnjevanja 3. bistvene zahteve mogoče in potrebno prikazati v posameznih načrtih. 
Brez posebnega sklepa. 
 
 
6. IZS strategija komuniciranja 
 
Jana Lutovac Lah podrobneje in s pomočjo nekaj sličic, vzetih s powerpoint prezentacije  predstavi 
strategijo komuniciranja IZS. Predstavi tudi statistiko prenosa izdanih priročnikov sekcije, ki je dokaj 
podobna MSE-jevi. Brez sklepa. 
 
 
7. Kampanja ZaBOLJŠIZRAK  
 
Mitja Lenassi in Jana Lutovac Lah seznanita prisotne s potekajočo kampanjo ZaBOLJŠIZRAK, katerega 
vodi CER in IZS preko MSS v njej sodeluje na okroglih mizah. Na sedaj prvi in do sedaj edini je sodeloval 



 

 

Mitja Lenassi, ki je podal tudi kratko posneto izjavo. Mitja Lenassi poda informacijo, da je bil s strani 
DELO&DOM ter MLADINA že tudi že intervjuvan na vezano tematiko. Brez posebnega sklepa. 
 
 
8. Prenova skupine za varstvo okolja 
 
Dejan Prebil seznani prisotne, da je pobudnica za prenovo skupine Bernarda Jurič, kar je kot sklep 3325 
sprejel tudi UO IZS. Soglasno je sprejet sklep: 
 
Sklep 4/31.3.2021: 
Žiga Lebar pripravi dopis članom MSS z vprašanjem glede pripravljenosti sodelovanja v tej 
prenovljeni skupini, ki ga službe IZS članom nato razpošljejo. 

 
 
9. Razno 
 
Mirt Martelanc kot član NO IZS seznani prisotne, da je NO ugotavlja izboljšanje na področju 
izobraževanje, pozdravlja odločitev za pripravo standardiziranih popisov ter aktualiziranje cene inženirske 
ure. Ob tem je tudi podal pobudo za pripravo kratkega propagandnega sporočila v smislu povezave med 
30 let samostojne Slovenije in 25 let IZS ter dosežki inženirjev. Na podlagi tega soglasno sprejet sklep: 
  
Sklep 5/31.3.2021: 
MSS poda pobudo UO IZS za pripravo kratkega propagandnega sporočila, ki povezuje 30 let 
slovenske samostojnosti, 25 let IZS ter dosežke inženirjev. 
 
Marij Trojar kot član Strokovnega sveta IZS je zgolj seznanil prisotne o nastopu skorajšnje potrebe po 
vključitvi novih članov v nadzorne komisije. Predlaga, da se v prihodnosti pripravi nekakšen poziv med 
člani za delovanje v teh komisijah.  
 
 
 
Seja se je pričela ob 14.00 in bila zaključena 16.15. 
 
 

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

 


