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Z  A  P  I  S  N  I  K 

111. redne seje Upravnega odbora MSS 
 

Seja je potekala 15. 9. 2021 ob 1400 uri 
na daljavo 

 
Vabljeni člani UO MSS Prisotni 
Predsednik, Mitja LENASSI - prisoten 
Henrik GLATZ - prisoten 
Žiga LEBAR - prisoten 
Marko LUBEJ - prisoten 
Jernej POVŠIČ - prisoten 
Saša RODOŠEK - odsoten 
Boštjan ŠPILER - prisoten 
Damjan ZAJC - prisoten 
Dodatno vabljeni:  
Marij TROJAR - prisoten 
Mirt MARTELANC - odsoten 
mag. Marko ŠTEBLAJ - prisoten 
  
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 110. seje UO MSS in pregled njihove realizacije 

 
Sklep 1/15.9.2021: 
Potrdi se zapisnik 110. seje UO MSS.  
 
Pregled realizacije sklepov 110. seje izkazuje, da so ti realizirani.  

 
2. Volitve predsednika in članov upravnih odborov matičnih sekcij in članov skupščine: 
 
Na začetku razprave je Ž. Lebar povedal, da sam ne namerava več kandidirati na funkcijo člana UO, M. 
Lubej pa, da v kolikor bi bil pripravljen kdo nov, seveda strokovno ter moralno primeren, kandidirati za to 
funkcijo s podporo sedanje zasedbe UO MSS, se svoji kandidaturi odpove. Oba sta se tudi obvezala, da 
izvedeta povpraševanje med primernimi člani iz njune regije. Na koncu te točke s(m)o sicer vsi izrazili 
podporo vložitvi ponovnih kandidatur, tako za predsednika, kot tudi člane UO ter skupščine IZS.  
 
Sklep 2/15.9.2021: 
Celotna sedanja zasedba UO MSS podpira sedanjega predsednika in sedanje člane pri kandidaturah 
na dosedanja mesta v UO in člane Skupščine. Vezano na imena kandidatov, ki ju bosta posredovala 
Ž. Lebar in morebitno M. Lubej, bo UO MSS odločal na dopisni seji. 
  
3. Poziv članom za predstavitev inženirskih dosežkov članov MSS 
 



 

 

Sklep 3/15.9.2021: 
Pripravljen osnutek poziva članov se sprejme kot je in ga službe razpošljejo po e-pošti na naslove 
članov sekcije. Čas sprejemanja prijav je 15. oktober. Prejete vloge oceni, to je potrdi oz. ovrže, UO 
MSS na dopisni seji. 
 
4. Spreminjane PURES in TSG-1-004 
 
Po razpravi je sprejet naslednji sklep. 
 
Sklep 4/15.9.2021: 
UO MSS ostaja na načelnem stališču, da ni smiselno in tudi ne pravilno podajanje pripomb na že s 
strani tretjih oseb pripravljene osnutke pravilnikov in tehničnih smernic, ki sprejeti predstavljajo 
našim članom za uporabo obvezna pravila stroke. Še posebej je nesprejemljivo nastajanje takšnih 
dokumentov brez vključevanja IZS, ker je ena izmed nalog IZS po ZAID (27. člen) tudi nastopanje v 
vlogi posvetovalnega organa državnih organov in državne uprave. MSS zato na oba dokumenta v 
obravnavi ne bo posredovala pripomb. 
 
5. Razno 
 
Razprava na temo objave zadnjega sestavka mag. B. Jermana v prilogi Dnevnika z naslovom »Ustrezno 
prezračevanje v šolah«, na podlagi česar je sprejet sklep: 
 
Sklep 5/15.9.2021: 
D. Zajc pripravi sestavek kot odgovor na sestavek z namenom njegove objave v isti prilogi 
časopisa. 
 
Na koncu so bili na kratko obravnavani malo pred sejo prejeti rezultati ankete na tematiko prezračevanja v 
času Covid-19, o čemer je bil sprejet sklep: 
 
Sklep 6/15.9.2021: 
Po analizi prejetih rezultatov ankete se ti objavijo skupaj s komentarjem na medmrežni strani IZS. 
 
 
 
 
Seja se je pričela ob 14.00 in bila zaključena 15.30. 
 
 

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

 


