Naš znak: 01417-0042/2019-2
Datum: 10. 9. 2019

Z A P I S N I K
1. dela 132. redne seje Upravnega odbora MSG
1. del seje je potekal 9. 9. 2019 ob 1600 uri, v prostorih
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana.
Vabljeni člani UO MSG
Predsednik, Andrej Pogačnik
dr. Samo Peter Medved
Jelenko Ačanski
Peter Henčič
dr. Leon Hladnik
dr. Andrej Kryžanowski
mag. Mojca Ravnikar Turk
Ksenija Štern
Dodatno vabljeni:
dr. Janko Logar
Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec
Generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil

Prisotni
Andrej Pogačnik
opravičil
Jelenko Ačanski
Peter Henčič
dr. Leon Hladnik
dr. Andrej Kryžanowski
mag. Mojca Ravnikar Turk
Ksenija Štern
dr. Janko Logar (prisoten do 2.
točke dnevnega reda)
opravičil
mag. Barbara Škraba Flis
Dejan Prebil

1. Pregled zapisnika 131. seje
Na vprašanje, kdaj bodo predčasne volitve, je bilo s strani mag. Škraba Flis pojasnjeno, da predčasnih
volitev ne bo, pač pa bodo redne volitve po statutu. Potrebno je sprejeti še volilni pravilnik in izvoliti volilno
komisijo. Če se bodo vsi držali rokov, bodo volitve izpeljane pred poletjem 2020.
Še nerealiziran je sklep št. 5/29.7.2019. Za pridobitev ponudbe za naročilo pravnega mnenja, ki bo
obravnavalo vse pravne vidike izredne skupščine IZS (sklic, razlogi, sklepi), se zadolži dr. Medveda.
Sklep št. 7/29.7.2019 je bil realiziran, vendar v sodelovanju z drugo odvetniško pisarno, saj je bila
ponudba odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. nekajkrat dražja od naknadno pridobljene
ponudbe.
Še nerealiziran je sklep št. 8/29.7.2019. Sprva se pristopi h koalicijskim strankam. Za termine sestankov
zaprosi Dejan Prebil, udeleži se jih D. Prebil in g. Pogačnik.
V zvezi s sklepom št. 14/29.7.2019 se razprava opravi v okviru 6. točke dnevnega reda.
Ostali sklepi so realizirani.
2. Strokovni izpiti
G. Pogačnik pojasni, da se je do leta 2003 opravljal enoten strokovni izpit za vodje del in odgovorne
projektante. Do takrat so s strokovnim izpitom vsi pridobili pooblastila za projektiranje, nadzor in vodenje
del. Kasneje so se strokovni izpiti in pooblastila delila, kar smatra za napako in predlaga, da se razmisli o
ponovnem poenotenju.

D. Prebil pojasni, da je IZS skupaj z GZS-ZGIGM junija na MOP poslal predlog sprememb reguliranih
poklicev, ki ga je pri tem tudi vzeti v obzir.
SKLEP št. 1/9.9.2019:
Predsednika izpitne komisije dr. Logarja se zadolži, da preuči možnost uvedbe enotnega
strokovnega izpita.

3. Priprava predloga za Gradbeni vestnik
Križanovski pojasni, da Gradbeni vestnik nima več finančnih težav in poda mnenje, da naj ostane v
lastništvu ZDGITS, ker se bo MSG odcepil. Po tej točki dnevnega reda ja zapustil sejo.
SKLEP št. 2/9.9.2019:
Odstopi se od prenosa izdajanja Gradbenega vestnika iz ZDGITS na IZS. Glede financiranja in
uredniške politike izdajateljskega sveta se odloči na naslednji seji UO MSG. Na naslednjo sejo se
povabi vse tri člane izdajateljskega sveta, delegirane s strani IZS, da podajo poročilo o
dosedanjem delu in svoje videnje nadaljnjega dela.
4. Dopis članice Julije Žveplan Dolar na MOP
Članica gradbena inženirka v dopisu navaja, da je imela na UE problem, ker niso želeli sprejeti Dokazila
o zanesljivosti objekta z njenim podpisom kot vodje nadzora, ker naj bi za stavbe po Gradbenem zakonu
to lahko počeli le arhitekti.
Vsi prisotni na seji so si bili enotni, da to ne drži in da je ravnanje UE v tem primeru neupravičeno, saj je
bilo za prvim tolmačenjem MOP izdano novo tolmačenje, s katerim je MOP v tem delu odpravil napako
na način, da nadzor lahko vodijo tudi gradbeni inženirji.
SKLEP št. 3/9.9.2019:
Članico se pokliče in se poizve ali je zadeva že urejena. Če ni, se od nje pridobi podrobno dokazilo
in se sestavi dopis naslovljen na UE (v vednost MOP) v zvezi z zavrnitvijo dokazila o zanesljivosti.

5. Predlogi za spremembo GZ in ZAID, Danilo Malnar, CGP
Pojasnjeno je bilo, da so bili predlogi Danila Malnarja na MOP in IZS poslani v imenu DGIT Novo mesto.
Pred sejo UO MSG je na IZS potekal sestanek, katerega so se s strani IZS udeležili g. Pogačnik, Dejan
Prebil in g. Leban, kot vodja projektne skupine za zakonodajo, s strani DGIT NM pa predsednik DGIT NM
g. Preskar in g. Malnar kot glavni avtor pripomb. Na tem sestanku je bilo ugotovljeno, da so pogledi v
večini točk podobni in je IZS v zvezi s tem na MOP že podala predloge sprememb in dopolnitev
zakonodaje. Zgolj v delu se je izkazalo, da so pogledi različni. Tako g. Malnar predlaga, da se članom IZS
dopusti delovanje v obliki popoldanskega s.p.-ja in da se omogoči opravljanje strokovnega izpita za
pooblaščene inženirje tudi tistim, ki imajo I. bolonjsko stopnjo izobrazbe.
SKLEP št. 4/9.9.2019:
Stališče UO MSG je, da je 2. bolonjska stopnja minimalna potrebna stopnja za odgovorno
projektiranje.
SKLEP št. 5/9.9.2019:
UO MSG je proti opravljanju projektiranja, vodenja del in nadzora v obliki dopolnilne dejavnosti.

6. Udeležba na skupščini ECCE
Obravnavana sta bila predloga dr. Zadnika in g. Humarja za udeležbo na 70. skupščini ECCE. Dr. Zadnik
je oceno stroškov že podal, g. Humar še ne.
SKLEP št. 6/9.9.2019:
G. Humarju in g. Zadniku se odobri pot v Lizbono. Rezervacijo letalske karte in hotela opravi IZS.
Oba predstavnika sta dolžna pripraviti poročilo v obliki prispevka za Gradbeni Vestnik o
aktivnostih v okviru ECCE-ja v roku 14 dni.

7. Obravnava sklepa 2/22.8.2019 UO MSE
UO MSG je obravnaval sklep UO MSE, v katerem UO MSE predlaga, da se uredi izvedbo nekaterih
najpreprostejših del na način, da jih lahko izvedejo in potrdijo električarji sami.
SKLEP št. 7/9.9.2019:
UO MSG se strinja s sklepom UO MSE z dopolnitvami. Popravljeno besedilo sklepa se glasi:
UO MSE je preučil vsebino del ter dejanska in potrebna znanja udeleženega nadzornika
elektrotehniške stroke. Sprejeti zaključki so:
- popisi gradbenih del so lahko sestavni načrta elektrotehnike, pri čemer je v primeru kakršnihkoli
povečanih zahtevnosti obvezno sodelovanje PI-G kot sodelavca,
- v primeru strokovno enostavnih gradbenih del se takšna dela lahko smatrajo kot pomožna dela
za potrebe električnih inštalacij in jih lahko nadzira PI-E, prav tako lahko potrjuje knjigo
obračunskih izmer za takšna dela,
- v primeru posameznih zahtevnejših kosovnih del, ki presegajo nivo enostavnih del (npr. temelji
večjih stebrov svetilk, kabelski jaški zgrajeni na lokaciji postavitve ipd.), se nadzor nad takimi deli
izvaja v sodelovanju z PI-G, knjigo obračunskih izmer po potrditvi ustrezne gradbene izvedbe s
strani PI-G pa lahko potrdi tudi PI-E.
Torej, če v primeru nekoliko zahtevnejših posameznih elementov gradnje pravilnost izvedbe na
terenu potrdi PI-G kot sodelavec, lahko knjigo obračunskih izmer pregleda in potrdi PI-E (za oba
seveda velja, da imata ustrezna znanja in izkušnje).
- V primeru zahtevnejše gradnje (globoki izkopi, izkopi v mehkih tleh, izkopi pod nivojem talne
vode, povozne površine, stabilnostno problematični teren ipd.), ki presegajo nivo pomožnih del za
potrebe elek. inštalacij, nadzor nad takimi gradbenimi deli izvaja PI-G.
- Pri gradnji elektrovodov in pripadajočih gradbenih del sta vodja nadzora lahko PI-E ali PI-G.

8. Potrditev nove članice nadzornih komisij iz MSG
SKLEP št. 8/9.9.2019:
UO MSG za kandidatko za članico nadzorne komisije predlaga Denis Petelin Žerovnik.

9. Članek g. Lenassija in replika na članek
SKLEP št. 9/9.9.2019:
UO MSG ne bo obravnaval tekstov, ki niso podpisani z imenom in priimkom.
SKLEP št. 10/9.9.2019:

UO MSG je obravnaval Lenassijev članek in se odločil, da nanj ne bo uradno odgovarjal, čeprav se
z njim v marsičem ne strinja.
10. Odgovor na razpis – UKC Ljubljana
Člani UO MSG glede razpisanega delovnega mesta ugotavljajo, da bi ga lahko opravljal tako pooblaščeni
arhitekt, kot tudi pooblaščeni inženir.
Z enim glasom proti (M. Ravnikar Turk) je bil sprejet sklep:
SKLEP št. 11/9.9.2019:
Na UKC se naslovi dopis, v katerem se zaprosi za pojasnilo, zakaj je v razpisu zahtevana
kompetenca arhitekta, ker so za to delovno mesto usposobljeni tudi PI.

Seja se ob 19:30 prekine. Nadaljuje se 17.9.2019 ob 15:00.

Zapisal:
Dejan Prebil, univ.dipl.inž.grad., svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo

Predsednik UO MSG
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad., l.r.
V vednost:
člani UO MSG,
dr. Janko Logar,
mag. Črtomir Remec,
mag. Barbara Škraba Flis,
Dejan Prebil,
službe IZS.

Naš znak: 01417-0042/2019-3
Datum: 24. 9. 2019

Z A P I S N I K
2. dela 132. redne seje Upravnega odbora MSG
2. del seje je potekal 17. 9. 2019 ob 1500 uri, v prostorih
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana.
Vabljeni člani UO MSG
Predsednik, Andrej Pogačnik
dr. Samo Peter Medved
Jelenko Ačanski
Peter Henčič
dr. Leon Hladnik
dr. Andrej Kryžanowski
mag. Mojca Ravnikar Turk
Ksenija Štern
Dodatno vabljeni:
Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec
Generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil

Prisotni
Andrej Pogačnik
opravičil
Jelenko Ačanski
Peter Henčič
dr. Leon Hladnik
dr. Andrej Kryžanowski
mag. Mojca Ravnikar Turk
Ksenija Štern
opravičil
mag. Barbara Škraba Flis
Dejan Prebil

Nadaljevala se je seja, ki je bila 9.9.2019 prekinjena zaradi prevelikega obsega dnevnega reda.

11. Problematika vodje projekta
11.1 Sestanek MOP-ZAPS-IZS glede vodje projekta
A. Pogačnik je povzel potek in zaključke sestanka MOP-ZAPS-IZS, ki je 8.8.2019 potekal v prostorih
MOP. Pojasnil je, da je moral na zahtevo državnega sekretarja Prijona sestanek zapustiti zaradi
domnevnega konflikta interesov zaradi pritožbe na upravno sodišče glede vodenja projekta pri
Bežigrajskem športnem parku. Na sestanku je zato MSG zastopal dr. S. Medved. Glavna tema sestanka
je bilo vodenje projektov. Na sestanku se je pojavilo gradivo ZAPS-a, ki ga IZS v predhodnih pogovorih z
ZAPS ni sprejela, saj je v njem predlagano, da pooblaščeni arhitekti lahko vodijo večino projektov,
pooblaščeni inženirji pa le redke, stavbe skoraj nobene. IZS je povedal, da se s tem ne strinja.
Dogovorjeno je bilo, da IZS glede vodenja projektov in glede potrebnih načrtov glede na tip objekta
pripravi svoj predlog (predlog IZS je prikazan v točki 11.2). Prav tako je bilo dogovorjeno, da IZS pripravi
nabor objektov, za katere bi se opravljal zunanji pregled (revizija) mehanske odpornosti in stabilnosti in
požarne varnosti (obravnavano v točki 13).
Na sestanku je bila s strani MOP izražena želja, da bi se izdelovalci strokovnih podlag po ZV in ZVO
vključili pod okrilje IZS. Mag. B. Škraba Flis je predstavila sklep 260. seje UO IZS na to temo. Strokovni
profili izdelovalcev študij so izredno raznovrstni. Ne ve se, koliko izdelovalcev je in kakšno izobrazbo
imajo, za to je UO IZS MOP prosil za podatke, da se bo lahko odločil. Dr. A. Kryžanovski je povedal, da
so pri izdelavi hidravličnih presoj in izdelavi poplavnih študij velike težave s strokovnostjo izdelkov, saj jih
sedaj lahko izdelujejo tudi subjekti, ki za to niso ustrezno usposobljeni. Predlaga, da bi te študije lahko
izdelovali le pooblaščeni gradbeni inženirji (vodarji ali hidrotehniki).

SKLEP št. 1/17.9.2019:
UO MSG bo pobudo za vključitev izdelovalcev strokovnih podlag obravnaval, ko bo IZS s strani
MOP prejel odgovor s podatki o številu in strukturi izdelovalcev strokovnih podlag (sklep UO IZS
št. 3104).

11.2 Predlog IZS glede vodenja projekta in obveznih načrtov kot realizacija sklepa sestanka na MOP
SKLEP št. 2/17.9.2019:
Priloženi predlog glede vodenja projekta in zahtevanih načrtov glede na tip objekta se potrdi in se
ga pošlje na MOP.
11.3 Vodja projekta pri projektu “Ureditev Kandijskega mostu“
D. Prebil pove, da je IZS na osnovi zahteve za pridobitev informacij javnega značaja prejel projektno
dokumentacijo za izvedbo Kandijskega mostu.
SKLEP št. 3/17.9.2019:
J. Ačanski pregleda gradivo v zvezi s Kandijskim mostom in pripravi poročilo za naslednjo sejo.
11.4 Pravna pomoč članu glede vodenja projekta
UO MSG ugotavlja, da bi bilo potrebno sprožati upravne spore, kar pa je težavno zaradi tega, ker
upravne enote zahtevajo le dopolnitev, na kar se ni mogoče pritožiti.
V povezavi s sklepom UO MSG št. 7/11.12.2018 se sprejme naslednji sklep:
SKLEP št. 4/17.9.2019:
Za pravno pomoč članom v zvezi z zahtevami upravnih enot po zamenjavi vodij projektov se do
31.12.2019 nameni 10.000 EUR. Vsak posamezen spor MSG subvencionira s 500 EUR. Ta znesek
se izplača na podlagi realizirane vloge v obliki sproženega upravnega spora. Člane MSG se o tem
obvesti z e-sporočilom. Ob tem se poda tudi informacijo, da že sprožene upravne spore vodijo v
odvetniški družbi Potočnik in Prebil ter v odvetniški pisarni Carmen Dobnik in odvetniki.
11.5 Odgovor na članek v časopisu Delo
UO MSG se je seznanil z dopisom, ki ga je pripravil dekan Fakultete za arhitekturo kot odziv na članek v
častniku Delo.
SKLEP št. 5/17.9.2019:
UO MSG daje pobudo dekanu FGG, da se odzove na dopis dekana Fakultete za arhitekturo.
UO MSG se je seznanil tudi s člankoma T. Krištofa iz Dnevnika in M. Suhadolc iz Sobotne priloge Dela.
SKLEP št. 6/17.9.2019:
Odziv na članek T. Krištofa pripravi A. Pogačnik. Podpiše ga predsednik IZS Č. Remec.

12. Problematika projektnih natečajev
Obravnavano je bilo pismo G. Humarja, v katerem ta opozarja na manko gradbenih strokovnjakov s
področja mostogradnje. UO MSG ugotavlja, da na strani inženirjev primanjkuje interesa za vključevanje v
komisije za projektne natečaje.

SKLEP št. 7/17.9.2019:
J. Ačanski poišče dodatne člane natečajnih komisij za projektne natečaje.

13. Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti
Glede na dogovor iz sestanka MOP-ZAPS-IZS (točka 11.1), da IZS pripravi nabor objektov, za katere bi
se opravljal zunanji pregled (revizija) mehanske odpornosti in stabilnosti se sprejme sledeči sklep:
SKLEP št. 8/17.9.2019:
Delovno skupino pod vodstvom K. Štern, ki je že pripravila pripombe na Pravilnik o mehanski
odpornosti in stabilnosti, se zadolži, da pripravi predlog, ki se ga posreduje na MOP.

14. Prošnja za sofinanciranje 41. Zborovanja gradbenih konstrukterjev
Organizatorju Zborovanja gradbenih konstrukterjev Slovenije se posreduje obrazec vloge. Vloga se bo
obravnavala na naslednji sej UO MSG skupaj z vlogo za mednarodno konferenco o predorih in
podzemnih objektih, ki jo na IZS naknadno pošlje A. Pogačnik.
Seja se zaključi ob ob 18:00. Naslednja seja bo potekala 8.10 ob 16:00.

Zapisal:
Dejan Prebil, univ.dipl.inž.grad., svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo

Predsednik UO MSG
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad., l.r.
V vednost:
člani UO MSG,
mag. Črtomir Remec,
mag. Barbara Škraba Flis,
Dejan Prebil,
službe IZS.

