Naš znak: 01416-0003/2018
Datum: 28.11.2018
Z A P I S N I K
zbora Matične sekcije gradbenih inženirjev
Zbor je potekal dne 23.11.2018 s pričetkom ob 15:00 uri in zaključkom ob 17.30 uri;
v prostorih Inženirske zbornice Slovenije,
Jarška cesta 10 B, Ljubljana.
Dnevni red zbora:
1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev zbora, glasovanje o dnevnem redu
2. Poročilo o realizaciji sklepov zbora MSG z dne 6.3.2018
3. Pregled tolmačenja GZ in ZAID s strani IZS, uskladitev skupnega stališča MSG in članov MSG ter
odgovornost predsednika IZS in generalne sekretarke IZS
4. Pregled spornih členov Statuta IZS, Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih
inženirjev in disciplinskega pravilnika IZS ter uskladitev skupnega stališča MSG in članov MSG
5. Izvedba aktivnosti ob podpori IZS za spremembo spornih in neustavnih členov
6. Predlog spremembe Statuta IZS glede funkcije predsednika izpitne komisije(funkcija predsednika
izpitne komisije naj se profesionalizira, ali se spremeni spl. akt tako, da je lahko predsednik komisije
za strokovne izpite tudi neaktiven pooblaščeni inženir
7. Razno
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti
Ob 14:15 uri je predsednik MSG dr. Samo Peter Medved pozdravil prisotne in povedal, da zaradi
velikega števila prisotnih predlaga glasovanje o tem, ali se zbor preseli na drugo lokacijo. Prisotni so z
večino glasov odločili, da ostanejo na prvotni lokaciji. Ugotovi se, da je ob 14.15 uri prisotnih 176 članov
od 3483, zato se je pričetek zbora sekcije zaradi nesklepčnosti v času sklica prestavil skladno s 66.
členom Statuta IZS na čas istega dne ob 15:00 uri. Takrat je zbor lahko odločal z navadno večino
prisotnih glasov.
V vmesnem času, torej v času od 14.15 ure do 15.00 ure, je Renato Čižmešija v imenu Gradbene
iniciative izvedel predstavitev problematičnih členov in vsebin v GZ in ZAID, vezanih na nadzorne
inženirje ter pojasnil aktivnosti, ki so bile že izvedene glede te problematike.
Lea Aracki je predstavila začetke dela Gradbene iniciative od leta 2016 dalje ter opisala problematiko v
zvezi z nalogami in pristojnostmi vodje projektov in vodje nadzora za stavbe in različna tolmačenja v
zvezi s tem, kdo je lahko vodja projekta oz. vodja nadzora na stavbah ter opisala nadaljnje aktivnosti
Gradbene iniciative.
Renato Čižmešija je v imenu Gradbene iniciative v nadaljevanju podal še pripombe na novi Statut IZS in
Disciplinski pravilnik, zlasti glede pravice do dostopa do podatkov o premoženjskem stanju pooblaščenih
inženirjev ter izrazil nestrinjanje glede predvidene uvedbe strokovnih nadzorov. Opozoril je na zahtevo iz
13. člena Statuta, ki glede družbenikov presega zahteve iz 14. člena ZAID ter neskladnost z Ustavo in
nekaterimi drugimi zakoni.
Ob pričetku zbora je bilo prisotnih 208 članov MSG. Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Na predlog predsednika MSG so prisotni soglasno izvolili dva overovatelja zapisnika in sicer dr. Janeza
Reflaka in mag. Boštjana Donšo.
V razpravi je bil izoblikovan predlog dopolnitve dnevnega reda:

1. predlog spremembe 6. točke dnevnega reda: Predlog spremembe 18. člena Splošnega akta o
strokovnih izpitih
2. pod točko razno:
 predlog spremembe Statuta v 13. členu – da se črta 4. odstavek
 predlog spremembe poimenovanja inženirjev v imeniku – vsi v registru naj imajo naziv
pooblaščeni inženir
 pobude za spremembo ZAID
 problematika prometnih inženirjev na IZS
 problematika tehničnih pregledov po 1.12.2018 (kako podpisujejo nadzorni inženirji dokazilo o
zanesljivosti objekta )
 diskusija o pooblastilih pooblaščenih inženirjev
 ustanovitev pogajalske skupine za pogajanja z organi IZS
 problematika zavarovanja odgovornosti
Predsednik MSG je na glasovanje dal dopolnjeni dnevni red. Prisotni člani so soglasno potrdili dopolnjeni
dnevni red.
2. Poročilo o realizaciji sklepov zbora MSG z dne 6.3.2018
Predsednik UO MSG je pojasnil, da so s predlogom o spremembi števila članov MSG v skupščini le delno
uspeli, po novem ima sekcija 13. členov v skupščini. O nezadovoljstvu s predlogom novega Statuta IZS je
obvestil tudi MOP. Ker je prišlo do sprememb predloga Statuta na skupščini IZS in je skupščina IZS
potrdila nasprotni predlog Statuta, ki ga je predlagal UO MSG, z aktivnostmi v tej smeri ni več nadaljeval.
3. Pregled tolmačenja GZ in ZAID s strani IZS, uskladitev skupnega stališča MSG in članov MSG ter
odgovornost predsednika IZS in generalne sekretarke IZS
Generalna sekretarka je podala razlago 14. in 55. člena ZAID ter pojasnila aktivnosti IZS v zvezi s
problematiko. Pojasnila je, da nadzorni inženirji lahko nastopajo kot vodje nadzora in da gospodarski
subjekt tudi z zaposlenim nadzornim inženirjem izpolnjuje pogoje po 14. členu ZAID. Na osnovi pozivov
nadzornih inženirjev je bil pripravljen predlog sprememb in dopolnitev GZ in ZAID. UO IZS ga je potrdil
4.9.2018, 6.9.2018 je bil poslan MOPu. Objavljen je na spletni strani IZS. Članstvo je bilo o tem
obveščeno tudi v novembrskem IZS.NOVO. Seznanjeni so bili tudi o tem, da je bila vsebina predloga že
potrjena s strani ministrstva in da je bil sprva napovedan sprejem novele zakonodaje do 30.11.2018 oz.
do konca leta 2018 s prihodom novega ministra in državnega sekretarja zamaknjen do 1. 6. 2019.
V teku je torej evalvacija zakonodaje, po novem letu bodo na MOPu pripravili predlog sprememb ZAID in
GZ, ki bodo predvidoma sprejete do 1.6.2019. Obstoječi obrazci, vezani na nadzor, imajo samo naziv
pooblaščeni inženir, vendar pa na tem mestu obrazec lahko podpiše nadzorni inženir. UO MS morajo do
konca leta pripraviti predlog sprememb pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za upravne postopke,
skupni predlog IZS bo pripravljen v januarju. Do sprememb obrazcev nadzorni inženirji zaradi podpisa na
mestu, predvidenem za pooblaščenega inženirja, če je to vezano na nadzor, niso v prekršku.
Predsednik UO MSG je poudaril, da je ZAID nejasno napisan glede izvjanja v praksi. V zvezi z javnimi
naročili je MOP pripravilo opozorilo MJU glede javnega naročanja v zvezi s pridobljenimi pravicami
nadzornikov po 55. členu ZAID (dopis z dne 22.11.2018).
Predsednik IZS je pozdravil veliko udeležbo na zboru MSG ter poudaril, da so bila izhodišča za pripravo
zakona potrjena na vseh organih zbornice in da je generalna sekretarka v razgovorih z MOP v času
priprave zakonodaje vedno delovala v skladu z na UO IZS predhodno potrjenimi izhodišči.

Aleš Hojs je opozoril, da po njegovem mnenju zbornica ni izpolnila vseh pričakovanj, s katerimi je bila
ustanovljena. V postopku sprejemanja zakonodaje je Vlada izdala sklep, iz katerega je razvidno, da se je
pri pripravi zakona posvetovala zlasti z IZS. Predsedniku IZS je postavil nekaj vprašanj glede plačil in
načina porabe sredstev (rang letalskih kart in nočitev v hotelih)
Predsednik IZS je očitke zavrnil in pojasnil, da je pri porabi sredstev vedno ravnal racionalno, vsa
izplačila pa so skladna z veljavnimi predpisi zbornice. Povedal je tudi, da je dobil zagotovilo ministra, da
bodo upoštevali predlagane spremembe zakona.
Ivan Leopold je opozoril na članek iz zadnje številke IZS ter povedal, da je v njem in na izobraževanju o
novi zakonodaji v Mariboru prejel ustrezna pojasnila s strani IZS, da pa imajo na UE težave z
razumevanjem teh določb.
Predsednik UO MSG je pozval predlagatelje te točke, da izoblikujejo ustrezen sklep, o katerem bo možno
glasovati.
Prisotni člani so glasovali o tem, ali naj se da na glasovanje naslednja dva sklepa:
SKLEP št. 1/23.11.2018
Zbor MSG poziva predsednika zbornice k odstopu.
8

proti, 10 vzdržanih, ostali ZA

SKLEP št. 2/23.11.2018
Zbor MSG poziva generalno sekretarko zbornice k odstopu.
8 proti 19 vzdržanih, ostali ZA
Glasovanje o sklepih:
1. 9 proti, 17 vzdržanih, ostali ZA
2. 9 proti, 23 vzdržanih, ostali ZA
Oba sklepa sta bila izglasovana s potrebno večino glasov prisotnih.
4. Pregled spornih členov Statuta IZS, Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom
pooblaščenih inženirjev in disciplinskega pravilnika IZS ter uskladitev skupnega stališča MSG in
članov MSG
V razpravi se je izoblikoval predlog sklepa:
SKLEP št. 3/23.11.2018
Zbor MSG predlaga skupščini IZS, da iz 13.člena Statuta črta 4. odstavek.
Prisotni člani so glasovali o tem, ali naj se predlog sklepa da na glasovanje:
2 proti, 1 vzdržan, ostali ZA
Glasovanje o sklepu:
2 proti, 1 vzdržan, ostali ZA

Sklep je bil izglasovan s potrebno večino glasov prisotnih.
V razpravi sta bila izoblikovana predloga sklepov:
SKLEP ŠT. 4/23.11.2018
Formira se delovna skupina MSG v sestavi Renato Čizmešija, Lea Aracki, Andrej Pogačnik,
Ksenija Štern, Iztok Hribovšek, ki pregleda Statut IZS in predloge sprememb v GZ in ZAID in
pripravi predlog sprememb, ki ga obravnavata UO IZS in skupščina.
SKLEP ŠT. 5/23.11.2018
Zbor MSG predlaga skupščini, da se Statut IZS spremeni tako, da je sestava skupščine
proporcionalna številu članov posamezne sekcije.
Prisotni člani so glasovali o tem, ali naj se predlog sklepa da na glasovanje:
Vsi ZA
Glasovanje o sklepih
Oba sklepa sta bila sprejeta soglasno.
5. Izvedba aktivnosti ob podpori IZS za spremembo spornih in neustavnih členov
Renato Čižmešija je razpravljal o plačilu pravnega mnenja za ustavno presojo, ki ga je naročila Gradbena
iniciativa, na podlagi katerega je bil sprožen ustavni spor v njihovem imenu.
Generalna sekretarka je pojasnila, da je na zbornico prišla pobuda za plačilo 12.000 EUR za mnenje, ki
je bilo že izdelano in ga zbornica ni naročila. UO MSG in UO zbornice sta to pobudo obravnavala in
plačilo zavrnila. IZS je predlog sprememb zakonodaje pripravila brez tega mnenja.
Franci Selišek je pojasnil, da je bilo zaprošeno za prispevek, ne za celoten znesek, odvetniška družba pa
ima spisek, kdo je financiral izdelavo mnenja in kar so člani zbornice financirali sami, naj jim IZS vrne.
Odvetnik Jernej Kos je pojasnil, da je to možno na podlagi računa iz fonda MSG.
V razpravi se je izoblikoval predlog sklepa:
SKLEP ŠT. 6/23.11.2018
Zbor MSG sprejme sklep, da se iz konta MSG povrnejo stroški za izdelavo ustavne pritožbe v
višini, kot so ga plačali posamezni člani MSG.
Prisotni člani so glasovali o tem, ali naj se predlog sklepa da na glasovanje:
3 proti, 3 vzdržani, ostali ZA
Glasovanje o sklepu:
7 proti, 6 vzdržani, ostali ZA
Sklep je bil sprejet s potrebno večino glasov prisotnih.

6. Predlog spremembe 18. člena Splošnega akta o strokovnih izpitih glede funkcije predsednika
izpitne komisije (funkcija predsednika izpitne komisije naj se profesionalizira, ali se spremeni
splošni akt tako, da je lahko predsednik komisije za strokovne izpite tudi neaktiven pooblaščeni
inženir
Pojasnila je podal dr. Janez Reflak in opozoril, da je izpitov pri gradbeni stroki 200-300 na leto, kar je
bistvena razlika v primerjavi z drugimi strokami in je to delo težko opravljati ob redni službi.
Predlog sklepa:
SKLEP ŠT. 7/23.11.2018
MSG daje pobudo za spremembo zadnjega stavka prvega odstavka 18. člena Splošnega akta o
strokovnih izpitih , ki naj se po novem glasi:
“Članom izpitnih komisij in predsednikom izpitnih komisij lahko poklicni naziv miruje.”
Prisotni člani so glasovali o tem, ali naj se predlog sklepa da na glasovanje:
2 proti, ostali ZA
Glasovanje o sklepu:
5 proti, 4 vzdržani, ostali ZA
Sklep je bil sprejet s potrebno večino glasov prisotnih.
7. Razno
a.) Prisotni so razpravljali o spremembi poimenovanja inženirjev v imeniku, saj naj bi vsi v registru imeli
naziv PI.
V razpravi se je izoblikoval predlog sklepa:
SKLEP ŠT. 8/23.11.2018
Zbora MSG podaja pobudo, da se v imenikih zbornice pripišejo pooblastila, ki so jih člani imeli po
ZGO-1.
Prisotni člani so glasovali o tem, ali naj se predlog sklepa da na glasovanje:
1 proti, 1 vzdržan, ostali ZA
Glasovanje o sklepu:
6 proti, 1 vzdržan, ostali ZA
Sklep je bil sprejet s potrebno večino glasov prisotnih.
b.) Problematika prometnih inženirjev na IZS
Goran Jovanović je očital generalni sekretarki, da tajno sestankuje s prometnimi inženirji.
Generalna sekretarka je pojasnila, da so v 4. členu ZAID predvideni tudi pooblaščeni inženirji s področja
prometnega inženirstva; da je IZS dolžna vzpostaviti strokovne izpite in pripraviti kompetenčne platforme
zanje in da sta predstavnika IZS na sestankih ona in predsednik komisije za strokovne izpite dr. Janez
Reflak; na vprašanje, ali bodo gradbeniki lahko delali, kar so delali do sedaj na področju prometa, pa je

pojasnila, da se IZS zaveda, da so do sedaj te projekte izdelovali predvsem gradbeni inženirji. S
predsednikom UO MSG je bil zato pripravljen ustrezen predlog in poslan MOP-u, da ga vključijo v
spremembo ZAID. Z njim je predlagano prehodno obdobje za gradbene inženirje.
Predsednik komisije za strokovne izpite dr. Janez Reflak je opozoril, da je prometna infrastruktura stvar
gradbenikov, promet pa stvar prometnih inženirjev.
c.) Problematika tehničnih pregledov po 1.12.2018 (kako podpisujejo nadzorni inženirji dokazilo o
zanesljivosti objekta )
V razpravi je bil sprejet dogovor, da IZS obvesti UE o pravilnem ravnanju, pojasnilo da na spletno stran in
ga objavi v revij NOVO.
d.) Problematika zavarovanja odgovornosti
Generalna sekretarka je podala pojasnila o dosedanjih aktivnostih v zvezi s pripravo ustreznih
zavarovalnih produktov po ZAID, ki jih vodi MOP. Do 15.12.2018 mora Slovensko zavarovalno
združenje pripraviti popravljen predlog, kar pomeni, da zavarovalnega produkta do konca leta še ne
bo na trgu. Zaradi neusklajenih prehodnih določb za gospodarske subjekte in pooblaščene inženirje
IZS obvestila MOP, da bo te pogoje preverjala šele 1.6.2019. Do takrat ne bo noben pooblaščeni
inženir in nadzorni inženir zaradi tega razloga izgubil aktivnega poklicnega naziva.
f.) V razpravi seje izoblikoval predlog sklepa:
SKLEP ŠT. 9/23.11.2018
Zbor MSG predlaga skupščini IZS, da spremeni Statut IZS v členih, ki govorijo o mandatih
funkcionarjev na ISZ z predlogom, da se mandati funkcionarjev IZS na istih položajih omejijo na
največ dva mandata.
Prisotni člani so glasovali o tem, ali naj se predlog sklepa da na glasovanje:
5 proti, 4 vzdržani, ostali ZA
Glasovanje o sklepu:
0 proti, 4 vzdržani, ostali ZA
Sklep je bil sprejet s potrebno večino glasov prisotnih.

Zapisala:
Helena Vidic Bizjak

Overovatelja zapisnika:
dr. Janez Reflak, univ.dipl.ing.grad.
mag. Boštjan Donša, univ.dipl.gosp.inž.

Predsednik UO MSG
dr. Samo Peter MEDVED, univ.dipl.inž.grad, l.r.

V vednost:
- IZS, mag. Črtomir Remec, predsednik
- IZS, mag. Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka
- Člani UO IZS in člani UO MSG
- Vsi ostali člani MSG
- MOP, ga. Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja
- MOP, g. Jure Leben, Minister za okolje in prostor

