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Z A P I S N I K
1. dela 138. redne seje Upravnega odbora MSG
Seja je potekala 7. 4. 2020 ob 1600 uri v obliki videokonference
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Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil
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A. Pogačnik je predstavil dnevni red. Točka dnevnega reda 2, za katero sta vabljena tudi dr. J. Logar in
R. Gomboc Podmenik se prestavi na začetek seje.
Vključil se je mag. Č. Remec, ki je podal zadnje informacije v zvezi z dogajanjem na MOP ob formiranju
nove ekipe ob menjavi vlade. Opozarja, da je MJU izdal navodila za upravne enote v zvezi z izdajanjem
GD v času epidemije virusa COVID-19, ki pa niso dovolj definirana in vsebujejo nejasne dikcije. Predlagal
je, da bi zbornica ta navodila pregledala in opozorila na nejasnosti in nedoslednosti.
A. Pogačnik je razpravo navezal tudi na možnost izrabe kohezijskih sredstev za potresno ojačitev vsaj
tistih nevarnih objektov, za katere se predvideva, da bi se ob projektnem potresu porušili in s tem
povzročili človeške žrtve. Č: Remec je predlagal, da se pripravljena pobuda pošlje na MOP.
A. Pogačnik je podal informacijo o prizadevanju za objavo članka o primerjavi posledic zagrebškega
potresa v Ljubljani dr. P. Fajfarja.
Nadalje je A. Pogačnik izpostavil problematiko naknadnega spreminjanja referenc pri javnih razpisih
(primer Glinščica), ter podal predlog, da se na MJU pošlje pobudo za spremembo zakona, s katero bi se
preprečile take neprimerne prakse. Govoril je že s predstavniki GZS-ZGIGM. Predlagal je, da pobuda
pride s strani GZS, je pa opozoril, da je GZS trenutno zasedena predvsem s problematiko, vezano na
epidemijo virusa, zato se lahko zgodi, da bo potrebno na reševanje problematike referenc na razpisih še
nekoliko počakati.
Č. Remec je podal informacijo o aktivnostih Strateškega sveta za investicije pri GZS v zvezi s pozivom po
aktivnem vodenju državnih in javnih investicij ter vzpostavitvijo izdajanja gradbenih dovoljenj na upravnih
enotah tudi v času epidemije virusa. Mag. B. Škraba Flis je predlagala, da se na MOP in MZI pošlje
dopis, da je potrebno aktivirati tudi mnenje- in soglasjedajalce, saj brez izdaje mnenj in soglasij izdaja GD
ne bo mogoča.
Č. Remec je zapustil sejo.

1. Ustreznost referenčnih del za pristop k strokovnem izpitu (2. točka dnevnega reda)
Izpostavljen je bil vidik, da bi bilo krivično ovirati pristop k strokovnem izpitu nekomu, ki se je na fakulteto
vpisal v dobri veri, da bo lahko po končanju svojega programa opravil tudi strokovni izpit in imel ob vpisu
tudi informacije, da bo to mogoče, po drugi strani pa je bilo tudi izpostavljeno, da mora biti v vsakem
primeru upoštevan tudi vidik zadostne strokovnosti kandidatov, ki pristopajo na izpit.
SKLEP št. 1/7.4.2020:
Sklep št. 3/10.3.2020 137. seje UO MSG se dopolni, da se glasi:
Predsedniku izpitne komisije se v prehodnem obdobju do pričetka veljavnosti kompetenčnega
profila za PI-G po ZAID (za študente vpisane do 31.12.2021) prepušča odločanje o ustreznosti
izobrazbe kot pogoja za pristop k strokovnem izpitu za PI-G, pri čemer mora pri tem smiselno
upoštevati veljavno kompetenčno platformo za PI-G tako, da mora biti pogoj skupnega števila
točk v skupini B v tabeli izpolnjen, iz posameznih vsebin v skupini B pa točk ne sme biti manj kot
50%. Skupno število kreditnih točk mora biti v vsakem primeru najmanj 219. V primeru manjših
odstopanj od tega sklepa se odločitev prepusti predsedniku izpitne komisije.
Nadalje je bila vnovič izpostavljena tudi problematika ustreznosti referenc, o kateri se je razpravljalo že
na 137. seji UO MSG, vendar takrat ni bilo sprejetega nobenega sklepa. Za službe IZS in Izpitno komisijo
je bil ob aktualnih primerih prijav na strokovni izpite tokrat pomemben predvsem odgovor na vprašanje,
ali so elaborati gradbene fizike oz. načrti gradbene fizike zadostne reference za pristop k strokovnem
izpitu.
UO IZS je po daljši razpravi ob izmenjevanju različnih mnenj sprejel sklep:
SKLEP št. 2/7.4.2020:
Elaborat oz. načrt gradbene fizike je zadostna referenca za pristop k strokovnemu izpitu, ker se z
njim dokazuje bistvena zahteva.
Dr. J. Logar in R. Gomboc Podmenik sta zapustila sejo.
2. Pregled zapisnika 137. seje UO IZS (1. točka dnevnega reda)
Posveti, ki so bili planirani za pomlad se zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo virusa COVID-19
prestavijo na obdobje, ko bo izvedba primernejša. Izvedba v obliki videokonference se ocenjuje kot
neprimerna za želeni format posveta.
SKLEP št. 3/7.4.2020:
Realizacija sklepov 1/10.3.2020, 5/10.3.2020, 6/10.3.2020 se izvede v času, ko bodo to dopuščale
okoliščine, povezane z epidemijo virusa COVID-19.
V zvezi s problematiko pristopa gospodarskih inženirjev k strokovnem izpitu (Sklep 4/10.3.2020) se
sprejme naslednji sklep:
SKLEP št. 4/7.4.2020:
Skliče se videokonferenca predsednikov izpitnih komisij sekcij gradbenih, elektro in strojnih
inženirjev. Na videokonferenco se vabi tudi predsednike teh matičnih sekcij. Ti lahko za udeležbo
zadolžijo tudi koga drugega. V imenu MSG se sestanka udeležita dr. S. P. Medved ali K. Štern, ki
se pred sestankom o stališčih medsebojno uskladita.
Glede na sklep UO IZS, v skladu s katerimi je pred objavo Pravil stroke potrebno opraviti še zadnjo
redakcijo pravil, je sprejet naslednji sklep:

SKLEP št. 5/7.4.2020:
Zadnjo redakcijo Zvezka 0 opravita dr. S. P. Medved in D. Prebil, zadnjo redakcijo Zvezka 1 pa
opravijo dr. L. Hladnik, I. Leban in D. Prebil. Oba zvezka pregleda tudi M. Ravnikar Turk in poda
svoje pripombe in predloge. Po redakciji in lekturi se pravila objavijo. Po objavi se pristopi k
temeljitejšemu pregledu pravil, v okviru tega pregleda pa se lahko po potrebi izvedejo tudi večje
korekture. Temeljitejši pregled z nadaljnjimi korekturami se izvede do prihodnje seje UO MSG.
SKLEP št. 6/7.4.2020:
PR pogodbenica IZS se udeleži naslednje seje UO MSG, ki bo 5.5.2020.
A. Kryžanowski je pred sejo poslal seznam nemških smernic s področja vodarstva, ki bi jih lahko prevedli.
A. Pogačnik je pripravil predlog nabora smernic iz tega seznama, ki bi se lahko prevedle še letos. Nabor
se je na seji še dopolnil. D. Prebil preveri pri DRI (Ksenja Marc), če katere od teh smernic morda že
obstajajo v obliki slovenskih TSC-jev oziroma so v pripravi.
D. Prebil je spomnil na dejstvo, da nekateri ključni standardi Evrokod niso prevedeni v slovenščino. UO
MSG se je odločil, da se Evrokodov ne bo prevajalo, saj se kmalu (2023) pričakuje novo generacijo
Evrokodov.
M. Ravnikar Turk predlaga prevode literature s področja gradbene fizike. A. Pogačnik preveri, kaj bi bilo s
tega področja lahko zanimivo za prevajanje.
3. Vodenja registra referenc članov IZS
Mag. B. Škraba Flis pojasni pretekle aktivnosti v zvezi z razvojem projekta vodenja registra referenc
članov IZS in razloge za to, zakaj je bil projekt pred leti ustavljen. Eden od ključnih razlogov je bila
nepripravljenost MF za ustrezno prilagoditev sistema javnega naročanja ter opozorila nekaterih članov,
da bi v primeru javne objave referenc javni naročniki lahko špekulirali in zahtevane reference prilagajali
konkretnemu ponudniku.
SKLEP št. 7/7.4.2020:
K. Štern, J. Ačanski in dr. S. P. Medved bodo pregledali gradivo, ki je bilo v preteklosti
pripravljeno z namenom vodenja registra referenc članov IZS ter podali predloge za nadaljnje
aktivnosti.
Seja je bila ob 19:15 prekinjena. Nadaljevala se bo v torek, 14.4.2020 ob 16:00.
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