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Z A P I S N I K
110. redne seje Upravnega odbora MSS
Seja je potekala 2. 6. 2021 ob 1400 uri
v prostorih IZS, Jarška c. 10 b, Ljubljana – 3. nadstropje
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
Svetovalka za poslovanje in organizacijo, mag. Jana Lutovac Lah
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil

Prisotni
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- odsoten
- prisoten
- prisoten
- opravičil
- odsoten
- odsoten

- prisotna
- prisotna
- prisoten

1. Potrditev zapisnika 109. seje UO MSS in pregled njihove realizacije
Sklep 1/2.6.2021:
Potrdi se zapisnik 109. seje UO MSS.
Pregled realizacije sklepov 109. seje je podan v naslednjih dveh točkah..
2. Realizacija Sklepa 2/31.3.2021 - pregled stanja glede poteka letnih izobraževanj
Ugotovitev 2/2.6.2021:
Prvo napovedano izobraževanje: »Računanje potrebne primarne energije in deleža obnovljivega
dela energije za potrebe dokazovanja doseganja merila sNES (M. Lenassi)” je bilo v maju
izvedeno, druga dva ostajata potrjena. Boštjan Špiler je svojega »Osnove projektiranja s področja
strojništva z izkustvenimi primeri” zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal.
3. Realizacija Sklepa 3/31.3.2021 – Žiga Lebar pripravi dopis članom
Sklep 3/2.6.2021:
Žiga Lebar pripravi dopis v tednu dni – do srede 8. 6. 21.
4. Seznanitev z dogajanjem v zvezi s kampanjo »Za boljši zrak« in sprejemom stališča

Mitja Lenassi in mag. Barbara Škraba seznanita podrobneje vse prisotne z dogajanjem (dopisovanjem in
telefonskimi pogovori), ki se zaključi z naslednjim soglasnim sklepom:
Sklep 4/2.6.2021:
Mitja Lenassi na osnovi s strani mag. J. Lutovac Lah pripravljenega dokumenta pripravi novico za
medmrežno stran IZS o izstopu iz Kampanje ZaBoljšiZrak.
5. Dopis B. Mehleta glede prezračevanja
B. Mehle podrobneje predstavi razloge za njegov dopis, ki pred opredelitvijo MSS do izdaje nekakšnega
navodila svojim članom za obvezno projektiranje mehanskega prezračevanja zahteva predhodno
zakonodajno ureditev tega področja. Na podlagi tega sprejet soglasen sklep:
Sklep 5/2.6.2021:
MSS pripravi poziv MOP za ureditev področja prezračevanja v novem pravilniku o prezračevanju, ki
bi moral imeti osnovo v uveljavljenih mednarodnih standardih, kot tudi povabilo FS za sodelovanje
pri tem.
6. Mnenjski vplivneži in Inženirske rešitve zahtevnih izzivov na področju strojništva
Jana Lutovac Lah predstavi glede inženirskih dosežkov v 25-ih letih od ustanovitve IZS (november 1996)
odločitev za pripravo foto natečaja, glede določitve mnenjskih voditeljev pa je sprejet naslednji soglasen
sklep:
Sklep 6/2.6.2021:
Funkcionarji MSS do konca tega meseca pošljejo predloge za mnenjskih voditeljev na področju
strojništva, ki naj bi jih bilo potem imenovanih skupaj 5.
7. Poziv Petra Blažka do opredelitve načrtovanja MODT po NFPA oz. TSG
P. Blažek predstavi in utemelji svoje stališče do izpostavljene tematike, obravnava se tudi s tem v zvezi
pridobljeno pojasnilo mag. A. Glavnika, ki je član obeh sekcij – MSS in MST. Na podlagi obojega je sprejet
soglasen sklep:
Sklep 7/2.6.2021:
Tematika predstavlja mejno področje dveh strok, zato UO MSS sama ne more sprejeti s tem v zvezi
nikakršnega stališča.
8. Odločitev o načinu izvedbe jesenskih volitev v organe MSS
Po predstavitvi možnosti in varnosti mag. B. Škrabe Flis in D. Prebila sprejet naslednji sklep (6 x za »na
daljavo« (Ž. Lebar, M. Lenassi, M. Lubej, J. Povšič, B. Špiler, D. Zajc), 1 x za »kombinacijo« (H. Glatz)):
Sklep 8/2.6.2021:
Jesenske volitve v organe MSS se izvedejo »na daljavo«.
9. Razno
9.1 J. Povšič izpostavi manko pooblaščenih inženirjev - projektantov na področju strojništva ter potrebo po
dolgoročnemu reševanju, tudi v smisli nižanja formalnih meril. M. Lenassi pojasni, da je bila že izvedena
predstavitev MSS v IZS dekanu, profesorjem in zainteresiranim študentom FS Univerze Maribor. Brez
sklepa.

9.2 M. Lenassi predstavi pisno vprašanje člana S. Štruklja glede ugotovljene neskladnosti PURES-2 s TSG1-004 glede Ve (kondicionirana prostornina/volumen stavbe) in dobljenega »neformalnega« odgovora
predstavnikov MOP. S tem v zvezi soglasno sprejet sklep:
Sklep 9.2/2.6.2021:
MSS objavi vprašanje in odgovor s kratkim komentarjem kot novico na medmrežni strani IZS.
V povezavi z mnenjskimi voditelji na področju strojništva je bil soglasno sprejet še naslednji sklep:
Sklep 9.3/2.6.2021:
UO MSS predlaga, da se prof. dr. Petru Novaku podeli naziv častnega člana IZS.

Seja se je pričela ob 14.00 in bila zaključena 16.30.

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

