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Z  A  P  I  S  N  I  K 
1. korespondenčne seje UO MSG v letu 2020 

Seja je potekala od petka,15.5.2020 ob 22:20 do torka, 19.5.2020 ob 14:00. 
 
 
Predsednik UO MSG, Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad., je v skladu s 35. in 21. členom Poslovnika o delu organov 
in delovnih teles sklical 1. korespondenčno sejo UO MSG v letu 2020 z naslednjo točko dnevnega reda: 
 
1. Izpraševalec na strokovnih izpitih - Pooblaščeni inženir in gradbena fizika 
 
Pojasnilo: 
dr. Logar je prejel vlogo g. Stojana Habjaniča za članstvo v komisiji za strokovne izpite, katerega predlaga za 
izpraševalca referenčnih del vzporedno z dr. Marijano Šijanec Zavrl za primer, ko se mora en izpraševalec izločiti iz 
postopka. Prosi za izpeljavo postopka njegovega imenovanja do strokovnih izpitov konec junija, pri čemer bi moral 
biti izpraševalec znan že precej prej, da se ga lahko še pravi čas dodeli kandidatu za strokovni izpit. Ker imenovanja 
na rednih sejah UO MSG ni mogoče izpeljati dovolj hitro, se sklicuje korespondenčna seje UO MSG s ciljem, da se 
spodnji sklep sprejme še pred sejo UO IZS, ki bo potekala v torek, 19.5.2020 ob 15:00. 
 
Predlog sklepa: 
UO IZS se predlaga, da v izpitno komisijo za strokovne izpite za pooblaščenega inženirja in vodjo del s področja 
gradbeništva imenuje Stojana Habjaniča, univ.dipl.inž.grad. kot izpraševalca praktičnih izkušenj za področje 
gradbene fizike, stavbne energetike in trajnostne gradnje. 
 
Glasovanje za ali proti sklepu je potekalo od petka, 15.5.2020 od 22:20 do torka, 19.5.2020 do 14:00. 
 
Člani UO MSG so glasovali: 
Andrej POGAČNIK, predsednik    Se strinja 
dr. Samo Peter MEDVED    Se strinja 
Peter HENČIČ     Se strinja 
dr. Leon HLADNIK    Se strinja 
dr. Andrej KRYŽANOWSKI    Se strinja 
Jelenko AČANSKI     Se strinja 
mag. Mojca RAVNIKAR TURK   Se vzdrži 
Ksenija ŠTERN     Se strinja 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 od 8ih članov UO MSG. Predlagan sklep je bil sprejet. 
 
Zapisal:  
Dejan Prebil, univ.dipl.inž.grad., svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo 
 
 
 
V vednost: 
- člani UO MSG, 
- mag. Črtomir Remec, 
- mag. Barbara Škraba Flis, 
- Dejan Prebil, 
- službe IZS. 


