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Z  A  P  I  S  N  I  K 

112. redne seje Upravnega odbora MSS 
 

Seja je potekala 8. 12. 2021 v času od 1630 do 1800 ure pri 
V Oštariji Pr'Noni, Cesta v Gorice 1, Ljubljana 

 
Vabljeni člani UO MSS Prisotni 
Predsednik, Mitja LENASSI - prisoten 
Henrik GLATZ - prisoten 
Žiga LEBAR - prisoten 
Marko LUBEJ - opravičil 
Jernej POVŠIČ - prisoten 
Saša RODOŠEK - prisoten 
Boštjan ŠPILER - prisoten 
Damjan ZAJC - prisoten 
Dodatno vabljeni:  
Marij TROJAR - prisoten 
Mirt MARTELANC - prisoten 
mag. Marko ŠTEBLAJ - odsoten 
Peter Blažek - prisoten 
Grega Majdič - prisoten 
Leon Pahor - prisoten 
IZS:  
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba - opravičila 
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil - prisoten 

 
 
1. Potrditev zapisnika 111. seje UO MSS in pregled njihove realizacije 

 
Sklep 1/8.12.2021: 
Potrdi se zapisnik 111. seje UO MSS.  
 
Pregled realizacije sklepov 111. seje izkazuje, da je potrebno še realizirati sklep 6/15.9.2021, to je objaviti 
rezultate analize prejetih rezultatov ankete s komentarjem. Zadolžen M. Lenassi. 

 
2. Plan dela in finančni načrt 2022: 
 
Mitja Lenassi kratko predstavi plan dejavnosti v letu 2022 in ocenjene stroške zanje, kot to sicer sledi iz 
tabele na naslednji strani: 
 
Sklep 2/8.12.2021: 
Potrdi se plan in finančni načrt, pri čemer ima glede izvedbe prevodov prednost realizacija 
prevoda standarda 62.1 pred DIN 1946-6.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3. Volitve predsednika zbornice, nadzornega odbora in disciplinskih organov zbornice: 
 
Mitja Lenassi predstavi novo izvoljenim članom skupščine rezultate 2. dopisne seje z dne 8. 11. 2021, ko 
je bil soglasno izglasovan sklep, kot to predstavljen spodaj.   

 
Ob tem isti tudi izpostavi, da je nasprotni kandidat mag. Remcu za predsednika IZS Angelo Žigon, prav 
tako iz MSG, katerega vloga in odnos do organiziranosti sekcij v IZS in morebitnega razdruževanja je 
razvidna tudi iz zapisnika zbora MSG z dne 18. 6. 2019 (zapisnik dostopen na naslovu): 
http://arhiv.izs.si/fileadmin/dokumenti/msg/zapisniki/Zapisnik-zbor-MSG-18-6-19-www.pdf 
   
Brez novega sklepa. 
 
4. Standardizirani popisi s področja strojništva 
 
Dejan Prebil na kratko predstavi prejete komentarje predstavnikov vabljenih podjetij k pregledu uporabnosti 
do sedaj izvedenih prevodov. Razumeti je, da se večina pripomb nanaša na vsebino in obseg posameznih 
postavk, ki sicer izhaja iz avstrijskih popisov material in del za to področje.   
 
Sklep 3/8.12.2021: 
Dejan Prebil pošlje Saši Rodošku in Jerneju Povšiču pripombe, pri čemer se ostaja na stališču, da 
se vsebinski obseg posamezne postavke glede na avstrijski izvirnik ne spreminja. 
 
 
 

http://arhiv.izs.si/fileadmin/dokumenti/msg/zapisniki/Zapisnik-zbor-MSG-18-6-19-www.pdf


 

 

5. Razno 
 
Razprava na več tem: prenova PURES in TSG, pravilniku o prezračevanju, energiji stavb pri prenovah, 
program za Slovenski Inženirski Dan (SID 2022) ter potrebi po nadomestitvi dosedanjega člana Ž. Lebarja 
v Komisiji za izobraževanje (KZI), na podlagi česar je bil sprejet sklep: 
 
Sklep 4/8.12.2021: 
G. Majdič nadomesti dosedanjega člana v KZI in pripravi do konca leta predlog plenarnega in 
sekcijskih izobraževanj za SID 2022 na tematiko »Prenova stavb in infrastrukture«, pri čemer mu 
ostali udeleženci seje pomagajo s posredovanjem predlogov. 
 

 
 
 
Seja se je pričela ob 16.30 in bila zaključena ob 18.00. 
 
 

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

 


