Naš znak: 01417-0033/2022-2
Datum: 23. 9. 2022

Z A P I S N I K
115. redne seje Upravnega odbora MSS
Seja je potekala 21. 9. 2022 v času od 1500 do 1640 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
Zunanji vabljeni:
Mag. Bojko Jerman

Prisotni
- prisoten
- prisoten
- prisoten
- prisoten (od 15.10)
- prisoten
- prisoten preko video povezave
- opravičil
- prisoten
- opravičil
- opravičil
- opravičila
- prisoten (občasno)
- opravičil

1. Skladno s sklepom prejšnje seje – pogovor s povabljenim mag. Bojkom Jermanom glede
prezračevanja in očitkov IZS
Sklep 1/21.9.2022:
Izhajajoč iz poslanega opravičila mag. Bojka Jermana o nezmožnosti udeležitve seje, zaradi svoje
celotedenske odsotnosti izven Slovenije, je soglasno sprejet sklep, da se ga povabi ponovno na
naslednjo sejo UO MSS.
2. Potrditev zapisnika 114. seje UO MSS in pregled njihove realizacije
Sklep 2/21.9.2022:
Potrdi se zapisnik 114. seje UO MSS. Vezano na realizacijo sklepov s prejšnje seje glej sklep
1/21.9.2022.

3. Obravnava ponudbe J. Sojerja za prevajanje DIN 1946-6: 2019 (Priloga 1)
S strani M. Lenassi predstavljeno, da prevajalka ASHRAE Std. 62.1-2019 prof. Lelja Vidan ne more prevzeti
tudi te naloge in je zato sama priporočila g. Jožeta Sojerja po enaki cenovni postavki kot ga je imela sama
(prevajalska stran (1500 znakov brez presledkov) po neto ceni 27,00 €/stran), je sprejet sklep:
Sklep 3/21.9.2022:
Potrdi se ponudba J. Sojerja za izvedbo prevoda standarda DIN 1946-6: 2019.

4. Obravnava dogajanja o novem PURES in TSG-1-004
M. Lenassi seznani vse, da je gen. sekretarka B. Škraba Flis dogovorila sestanek z gen. direktorjem G.
Bangievim za torek 27. 9. ob 10.00, kot tudi o pravkar zaključeni e-anketi med člani IZS glede
PURES+TSG, katerega rezultati še niso analizirani, zato se s tem v zvezi do sprejetih zaključkov na
sestanku s predstavniki MOP in analize izvedene ankete ne sprejme nikakršen sklep.
Brez sklepa.
5. Obravnava dogajanja glede prezračevanja notranjih hodnikov in pravilnika
Pričakuje se, da bo na sestanku s predstavniki MOP beseda tekla tudi o tem, zato s tem v zvezi ni sprejet
nikakršne sklep.
Brez sklepa.
6. V povezavi s točkama 2 in 3 obravnava predloga D. Zajca po vključitvi / pomoči odvetniške pisarne.
S tem v zvezi enak zaključek kot pod točkama 4 in 5.
Brez sklepa.
7. Razno
Vprašanje priprave članka v reviji izdajatelja M. Umbergerja, ki bo posvečena spominu in delu pokojnega
prof. dr. P. Novaka je na podlagi razprave sprejet sklep:
Sklep 4/21.9.2022:
V pričakovanem času 10 dni MSS nima možnosti pripraviti ustreznega članka.
J. Povšič in P. Blažek ponovno izpostavila pomembnost sprejetega sklepa št. 6/4.5.2022 o posodobitvi
baze ocen investicij za področje strojništva.
Glej sklep 6/4.5.2022.
Vezano na poziv gen. sekretarke o pripravi plana dela za naslednje leto do 10. 10. 2022 je sprejet sklep
Sklep 5/21.9.2022:
Vsak član UO MSS pošlje svoje predloge M. Lenassiju do petka, 7. 10.
Seja se je pričela ob 15.00 in bila zaključena ob 16.40.

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

