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Z  A  P  I  S  N  I  K 
113. redne seje Upravnega odbora MSS 

 
Seja je potekala 10. 2. 2022 v času od 1500 do 1750 ure 

v obliki videokonference 
 

Vabljeni člani UO MSS Prisotni 
Predsednik, Mitja LENASSI 
Peter BLAŽEK 

- prisoten 
- prisoten 

Henrik GLATZ - prisoten 
Gregor MAJDIČ - odsoten 
Jernej POVŠIČ - prisoten do 17.30 
Saša RODOŠEK - prisoten 
Leon PAHOR - opravičil  
Damjan ZAJC - prisoten do 16.30 
Dodatno vabljeni:  
Marij TROJAR - prisoten 
mag. Marko ŠTEBLAJ - odsoten 
IZS:  
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba - opravičila 
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil - prisoten do 17.30 

 
 
1. Potrditev zapisnika 112. seje UO MSS in pregled njihove realizacije 

 
Sklep 1/10.2.2022: 
Potrdi se zapisnik 112. seje UO MSS.  
 
Pregled realizacije sklepov 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. Predstavitev delovanja upravnega odbora MSS v okviru zbornice: 
 
Dejan Prebil v 15-ih minutah v programu ppt izvedel prikaz in podal pojasnila na vprašanja 
posameznikov.  
 
Brez sklepa. 
 
3. Imenovanje članov v komisije za izobraževanje, komisije za strokovne izpite, člane strokovnega sveta 

in v projektne skupine 
 
Po predstavitvi stališča M. Trojarja, da ne želi več sodelovati kot član Strokovnega sveta, tudi zaradi 
nizkih stopenj povračila izpada stroškov, in kratki tozadevni razpravi še ostalih, je sprejet 
  
Sklep 2/10.2.2022: 
V komisijo za izobraževanje že na 112. seji imenovan Gregor Majdič, za člana strokovnega sveta 
imenovan Peter Blažek. Mag. Marko Šteblaj še naprej ostaja predsednik Komisije za strokovne 
izpite.    
 



 

 

4. Obravnava ponudbe prevajalke Lejle Vidan za glavni del ASHRAE Standarda 62.1 (priloga 2) 
 
Skozi krajšo razpravo o pomembnosti standarda za strojno stroko in pregledom cen različnih prevajalcev 
je sprejet sklep: 
 
Sklep 3/10.2.2022: 
Sprejeta je ponudba prevajalke iz priloge, za realizacijo in vpeljave v delo zadolžena Damjan Zajc 
in Mitja Lenassi. 
 
5. Obravnava predloga sprememb GZ-1 in ZAID, ki ga je GZS-ZGIGM poslal MOP  
 
Po obširni razpravi in izmenjave mnenj, iz katere izhaja soglasno stališče, da je PI sposoben biti tudi 
vodja del in vodja gradnje, se nasprotuje predlogu št. 4 na strani 5 dokumenta, ki se glasi:  

 
Zaradi česar je sprejet sklep: 
 
Sklep 4/10.2.2022: 
UO MSS nasprotuje predlogu št. 4 na strani pet predloga GZS-ZGIGM, da naj ima PI z opravljenim 
izpitom za projektiranje, omejeno izdano pooblastilo samo na to dejavnost, ne pa tudi za vodenje 
del. 
 
6. Opredelitev področja tehnoloških načrtov (prednostno glede postavitve meje s področjem strojništva) 
 
Po daljši in obširni izmenjavi mnenj, v kateri je med drugim M. Trojar izpostavil svoje delovanje na 
področju tehnologije in zato tudi poznavanje, je bil sprejet sklep: 
   
Sklep 5/10.2.2022: 
UO MSS počaka na predlog opredelitve načrta s strani MST, potem UO MSS poda pripombe in 
opombe. 
 
7. Obravnava težav za PI, ki jo predstavlja neusklajene zahteve iz AN sNES, Načrta za Okrevanje in 

Odpornost, GZ-1 s prednostno naravnim prezračevanjem kot bistveno zahtevo za zagotavljanje 
varčnega ravnanja z energijo… 

 
Sklep 6/10.2.2022: 
UO MSS počaka na razvoj tozadevnega dogajanja do konca februarja, potem pripravi nov poziv 
MOP po nujni ureditvi področja prezračevanja in energije stavb. 
 
8. Sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi certificiranega izobraževanja s področja PV 
 
Sklep 7/10.2.2022: 
UO MSS kot strokovnjaka predlaga organizatorju, da povabi k sodelovanju mag. Aleša Glavnika, 
ki je tozadevno priznan strokovnjak in obenem tudi član obeh sekcij. 
 
9. Razno 
 
Peter Blažek izpostavi težavo poklicnega dela v tujini in ohranjanja licence v RS, na kar mag. Marko Šteblaj 
izpostavi recipročnost prepoznavanja strokovnih izobraževanj za tak primer – ustrezno izobraževanje za 
potrebe ohranjanja licence v tujini bo po vrnitvi omogočalo PI aktiven status tudi pri nas. 
 
Brez sklepa. 



 

 

Seja se je pričela ob 15.00 in bila zaključena ob 17.50. 
 
 

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

 

 


