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Z  A  P  I  S  N  I  K 

117. redne seje Upravnega odbora MSS 
 

Seja je potekala 14. 12. 2022 ob 1600 
v prostorih restavracije Ošterija Pr'Noni 

 
Vabljeni člani UO MSS Prisotni 
Predsednik, Mitja LENASSI - prisoten 
Peter BLAŽEK - prisoten  
Henrik GLATZ - prisoten 
Gregor MAJDIČ - prisoten  
Jernej POVŠIČ - prisoten 
Saša RODOŠEK - prisoten  
Leon PAHOR - prisoten 
Damjan ZAJC - prisoten  
Dodatno vabljeni:  
Boštjan Špiler, član Skupščine IZ - opravičil 
mag. Marko ŠTEBLAJ - opravičil 
IZS:  
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba - opravičila  
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil - prisoten 

 
 
 
1. Pregled zapisnika 116. seje UO MSS in pregled njihove realizacije 

 
Na podlagi pregleda sklepov in njihove realizacije je M. Lenassi pri sklepu 5/16.11.2022, ki se nanaša na 
povabilo predstavniku MOP J. Kaplarju in prof. dr. S. Medvedu glede PURES in TSG izpostavil, da je pred 
pošiljanjem vabila smiselno pripraviti vprašanja in jih poslati vabljenima skupaj z vabilom. 
  
Sklep 1/14.12.2022: 
Člani do vključno ponedeljka, 9. januarja, pošljejo M. Lenassiju predloge vprašanj, ki se jih skupaj 
s službami IZS uredi in pošlje vabljenima skupaj z vabilom. 
 
Vezano na sklepa 6/16.11.2022 in 7/16.11.2022 mora Mitja Lenassi še poskrbeti za njuno realizacijo. Ker 
sta vsebinsko vezana na predhodni sklep, zanju velja enak datum realizacije. Vezano na pripravo 
vprašalnika iz sklepa 1/16.11.2022 je rok konec januarja. 
 
2. Obravnava izrecne pristojnosti izdelave načrtov »tehnološke opreme in postrojenja« v ZAID s strani PI 

s področja strojništva 
 
Sklep 2/14.12.2022: 
UO MSS ne more s svojim sklepom vplivati ali celo spreminjati zapisane pristojnosti PI s področja 
strojništva v ZAID. Podpira se sicer prizadevanja MST za ureditev področja tehnologije, pri čemer 
je ključnega pomena določitev pojma »tehnologija«. S tem v zvezi UO MSS počaka na predlog 
opredelitve pojma s strani MST.  
 
 



 

 

3. Obravnava informacije o pripravi prenove pravilnika o prezračevanju s strani prof. dr. S. Muhiča 
 
M. Lenassi predstavi podano pobudo profesorja po elektronski pošti za pogovor na temo novega pravilnika 
in člane seznanil, da je pobudo zavrnil, ker ocenjuje za nujno, da povabilo za sodelovanje pri pripravi 
pravilnika pride s strani MOP. Polega tega, da je ključnega pomena, da ravno uporabniki tega predpisa, to 
je PI s področja strojništva, kot prvi sodelujejo že pri zasnovi pravilnika, je naloga IZS, v tem primeru ravno 
MSS, po ZAID (27. člen) »nastopanja kot posvetovalni organ državne uprave«, torej ministrstva. MSS ni 
posvetovalni organ prevzemnika naloge.  
 
Sklep 3/14.12.2022: 
Stališče UO MSS je, da pri vsakokratni pripravi pravilnikov pobudo za sodelovanje IZS poda MOP 
in ne morebitni prevzemnik naloge.  
 
4. Razno 
 
Brez tematike. 
 
 
 
Seja se je pričela ob 16.00 in bila zaključena ob 16.40. 
 
 
 
 

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

 


