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Z A P I S N I K
133. redne seje Upravnega odbora MSG
Seja je potekala 8. 10. 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:
Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec
Generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil

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

1. Pregled zapisnika 132. redne seje UO MSG in realizacije sklepov
Na dan 133. seje so nerealizirani še naslednji sklepi predhodne seje:
-

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.

-

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.

-

Članom UO MSG se pošlje obvestilo po elektronski pošti, v katerem jih seznanimo z možnostjo
pravne pomoči v zvezi z zahtevami upravnih enot po zamenjavi vodij projektov.

-

Odziv na članek T. Krištofa v Delu je že pripravljen s strani A. Pogačnika. Preko PR službe se ga
pošlje na Delo.

-

J. Ačanski UO MSG obvesti, da je težko dobiti kandidate za člane natečajnih komisij. Izoblikovali so
se predlogi, koga bi se še lahko pozvalo k sodelovanju.

V zvezi s pravili stroke je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP št. 1/8.10.2019:
Zvezek 0 Pravil stroke naj se na spletni strani IZS objavi kot delovno gradivo.

2. Obravnava aktov IZS

Gen. sekretarka B. Škraba Flis je predstavila posamezne akte, pri čemer je UO MSG podal naslednje
predloge in pripombe:
•

Volilni pravilnik

V 3. odstavku 2. člena naj se črta »ki so člani skupščine«. Izražena je tudi želja, da bi bil eden od članov
volilne komisije vedno iz MSG oz. da bi bili stalni člani VK predstavniki treh največjih MS, nadomestni
člani pa predstavniki preostalih treh MS. B. Škraba Flis bo s pravnikom preverila to možnost.
Odstavek 10. člena se spremeni na način, da zbriše »Zoper sklep o zavrnitvi ni pritožbe«, ter se
nadomesti z “Pritožbeni organ je UO IZS.”
•

Poslovnik o delu organov in delovnih teles

Predlaga se, da se obdobje, ko organi in delovna telesa zbornice, razen upravnega odbora zbornice, ne
poslujejo, skrajša na obdobje med 15. julijem in 20. avgustom ter med 20. decembrom in 2. januarjem.
•

Splošni akt o finančnem poslovanju

Predlaga se, da se splošni akt dopolni na način, da je UO MS omogočen dostop do vseh podatkov o
finančnem poslovanju zbornice in svoje MS. Za člane UO MS podatki o finančnem poslovanju IZS niso
tajni.
•

Merila in cenik za delo v zbornici in za zbornico

Za avtorsko delo naj se v postavki avtorskih tekstov nadomestilo za avtorsko stran zmanjša iz 51 EUR na
50 EUR.
Za avtorsko delo naj se v postavki dela, ki ima značaj avtorskega dela in strošek ni izkazan z avtorsko
stranjo, ampak je izračunan na dokazljiv način po urah urna postavka zmanjša iz 32 EUR na 30 EUR.
Za delo po podjemni pogodbi naj se v postavki svetovanje, priprava gradiv bruto urna postavka poveča iz
21 EUR na 30 EUR.
Vsa nadomestila za predavanja naj se povečajo za 50 %.
•

Stalno poklicno usposabljanje

Ni podanih pripomb.
3. Prošnje za sofinanciranje
SKLEP št. 2/8.10.2019:
Za 30. Mišičev vodarski dan, 41. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije in

12. mednarodno konferenco o predorih in podzemnih objektih se vsakemu od organizatorjev s
strani UO MSG dodeli sofinanciranje v znesku 1000 EUR.
A. Pogačnik zaradi drugih obveznosti zapusti sejo in za nadaljnje vodenje seje pooblasti dr. S. P.
Medveda.

4. Kandijski most – poročilo J. Ačanski
J. Ačanski predstavi ugotovitve glede pregledane projektne dokumentacije v zvezi z rekonstrukcijo
Kandijskega mostu.
SKLEP št. 3/8.10.2019:
UO MSG predlaga, da J. Ačanski za obravnavo na naslednji seji priloži poročilo s predlogi
ukrepov.

5. Uvedba disciplinskega postopka v zvezi z gradnjo stolpa Atower Zlatarne Celje
SKLEP št. 4/8.10.2019:
Pridobi se inšpekcijske odločbe, na osnovi katerih se odloči o nadaljnjih ukrepih.
6. Prošnja člana za pomoč v zvezi s projektantskim predračunom in časovnico gradnje (Priloge 2.1-2.7)
SKLEP št. 5/8.10.2019:
Vlagatelja prošnje se napoti na projektivna podjetja, ki bi ob naročilu za vlagatelja lahko izdelala
želeno dokumentacijo.
7. Razno
B. Škraba Flis pojasni, da je pogodba za PR pripravljena in da jo mora podpisati še predsednik IZS.
SKLEP št. 6/8.10.2019:
Kot predstavnica UO MSG se sestanka s PR glede teme vodenja projekta udeleži M. Ravnikar
Turk.
Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.
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