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Datum: 9. 5. 2022

Z A P I S N I K
114. redne seje Upravnega odbora MSS
Seja je potekala 4. 5. 2022 v času od 1500 do 1800 ure
V prostorih IZS
Vabljeni člani UO MSS
Predsednik, Mitja LENASSI
Peter BLAŽEK
Henrik GLATZ
Gregor MAJDIČ
Jernej POVŠIČ
Saša RODOŠEK
Leon PAHOR
Damjan ZAJC
Dodatno vabljeni:
Boštjan Špiler, član Skupščine IZ
mag. Marko ŠTEBLAJ
IZS:
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil
Vodja finančno računovodske službe, Irena Erzar

Prisotni
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten (od 15.15)
- prisoten
- opravičil
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- opravičil
- prisotna
- prisoten do 17.30
- prisotna do 17.30

1. Potrditev zapisnika 113. seje UO MSS in pregled njihove realizacije
Sklep 1/4.5.2022:
Potrdi se zapisnik 113. seje UO MSS.
2. Obravnava ne-potrditve predloga plana dela in finančnega načrta z zvišanjem članarine IZS za leto
2022 na Skupščini
Daljša razprava vseh udeleženih na seji, pri čemer je Henrik Glatz želel pojasnila gen. sekretarke mag. B.
Škraba in/ali ge. I. Erzar večih stroškovnih postavk v planu dela za leto 2022, G. Majdič pa je predstavil
zamisel za zapolnitev morebitne finančne vrzeli z dvigom stroška izobraževanje (kotizacijami). S strani D.
Prebila je bila na zaslonu predstavljena članarina podobnih strokovnih združenj (zbornic), pri čemer je
ugotovljeno, da nobena od teh ni pod 300 €. Po vsem tem se je izvedla raziskava stališča med
udeleženci, ki so člani Skupščine IZS, pri čemer so bila izražena stališča naslednja:
• Za letošnji dvig članarine na 180 €: P. Blažek, B. Špiler, D. Zajc
• Za postopni dvig, letos na vrednost 160 €: H. Glatz, G. Majdič, J. Povšič, L. Pahor
Brez sklepa.

3. Imenovanje člana MSS v Komisijo za sistemske zakone
Dosedanji član komisije M. Lenassi je pripravljen v tej komisiji sodelovati še v nadalje naprej, zato je bil
sprejet
Sklep 2/4.5.2022:
UO MSS za Projektno skupino za zakonodajo soglasno predlaga dosedanjega člana M. Lenassija.

4. Obravnava poziva UO IZS k imenovanju predstavnika MSS v novo Projektno skupino za digitalizacijo
P. Blažek je pripravljen sodelovati v tej projektni skupini, zato je bil sprejet
Sklep 3/4.5.2022:
UO MSS za člana nove Projektne skupine za digitalizacijo soglasno predlaga P. Blažka.

5. Obravnava predloga Pravilnika o projektni dokumentaciji v javni razpravi
Krajša razprava v kateri je pri bistveni zahtevi vezani na energijo stavb izpostavljen manko dokazovanja
skoraj nič-energijskosti.
Brez sklepa.

6. Razno
Izpostavljen sestavek v Žurnal24 in priloge Dnevnika Dom, v katerem mag. B. Jerman podaja razne razlage
o prezračevanju v povezavi s Covid 19 ter poziva IZS k odzivu. Po krajši razpravi je sprejet
Sklep 4/4.5.2022:
UO MSS povabi mag. B. Jermana na naslednjo sejo, na kateri bo lahko predstavil in utemeljil
zapisane razlage.
D. Zajc je predstavil pobudo člana, da bi pripravil izobraževanje na temo priprave (vrednotenja) ponudbe.
Sprejet je
Sklep 5/4.5.2022:
UO MSS sprejema predlog za izobraževanje in D. Zajca zadolži za ureditev vsega potrebnega za
takšno izobraževanje.
P. Blažek izpostavi potrebo po posodobitvi tabele investicijskih vrednosti različnih projektov s področja
strojništva. Temu mnenju se pridružuje J. Povšič, ki deluje v podjetju, ki s takšnimi podatki razpolaga.
Sprejet je
Sklep 6/4.5.2022:
UO MSS prepoznava potrebnost teh podatkov za projektante, zato sprejme pripravljenost P. Blažka
in J. Povšiča, da posodobita tabelo z aktualnimi vrednostmi.
G. Majdič izpostavi potrebo po aktualizaciji standardoteke s področja strojništva in pripravljneost za njeno
posodobitev. Sprejet je sklep

Sklep 7/4.5.2022:
G. Majdič se zadolži za posodobitev standardoteke s področja strojništva.
Seja se je pričela ob 15.00 in bila zaključena ob 18.00.

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

