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Z A P I S N I K
134. redne seje Upravnega odbora MSG
Seja je potekala 4. 11. 2019 ob 1500 uri, v prostorih
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana.
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1. Pregled zapisnika 133. redne seje UO MSG in realizacije sklepov
Še neraliziran je sklep, da se Zvezek 0 Pravil stroke na spletni strani IZS objavi kot delovno gradivo. B.
Škraba Flis pojasni, da ga je potrebno pred objavo novelirati in pregledati, zaželeno tudi skrčiti, saj sicer
obstaja bojazen, da ne bo zaživel. Za pregled in novelacijo poskrbi D. Prebil do konca leta 2019.
P. Henčič je opozoril, da je zapisnik 133. seje pomanjkljiv v o točki obravnavi aktov IZS, ki se pri Merilih in
ceniku za delo v zbornici in za zbornico dopolni z zapisom: »Za delo izpitnih komisij naj se urna postavka
poviša iz 25 EUR/kandidata na 30 EUR/kandidata.«
Sklep, da se pridobi inšpekcijske odločbe v zvezi z gradnjo stolpa Atower Zlatarne Celje še ni realiziran,
so pa aktivnosti glede tega v teku. D. Prebil pojasni, da je bila na gradbeni inšpektorat s strani IZS
poslana poizvedba, ker pa od inšpektorata ni odgovora, bo v prihodnjih dneh poslana še zahteva za
dostop do informacij javnega značaja.
Sestanka s PR še ni bilo. Ko bo, se nanj povabi M. Ravnikar Turk. Člani UO MSG bodo do prihodnje seje
razmislili, ali naj se preko PR pelje še kakšna akcija.
B. Škraba Flis podala poročilo o sestankih na MOP, ki sta potekala 23.10.2019 in 25.10.2019:
- 23.10.2019 je potekal sestanek o odprtih temah, razen o vodenju projekta, kar je bila tema sestanka, ki
je potekal dne 25.10.2019,
- Kompetenčne platforme:

Dogovorjeno je bilo, da jih IZS lektorira in oblikuje, nato pa MOP izda soglasje,
-

Pravila stroke:
Pravila stroke smo skupaj z ZAPS na MOP v pregled in potrditev poslali v začetku leta, od takrat
nismo prejeli nobenega odgovora. Na sestanku je bilo pojasnjeno, da so preobsežna ter da po
njihovem mnenju presegajo zakonska določila. Predlagajo delitev na obvezni in priporočljiv del (k
obema bi MOP podal soglasje) ter pozivajo IZS k razmisleku, ali je to mogoče, sicer je alternative
sprememba GZ, kar pa bi čas priprave novele GZ še dodatno podaljšalo. Dogovorjeno je, da
MOP predlaga 2 termina za sestanek na to temo v začetku novembra, vendar teh terminov na
IZS še nismo prejeli.

-

Pravilnik o gradbiščih
Od MOP smo dobili osnutek za interno razpravo. Za sedaj priprava novele na MOP stoji do
priprave in sprejetja novele GZ.

-

Gradbeni zakon
Ker je bilo na novelo GZ v javni obravnavi poslanih zelo veliko pripomb, bo šla ta po pripravi
popravljene novele verjetno v novo javno razpravo

-

Požarna varnost
Problematika požarne varnosti na MOP stoji do priprave in sprejetja novele GZ.

-

Vodja projekta
Ta tematika je bila obravnavana na ločenem sestanku dne 25.10.2019. Izkazalo se je, da so IZS
in arhitekti (tudi MOP), glede tega vprašanja povsem na ločenih bregovih. Do uskladitve na
sestanku ni prišlo, zato je bilo dogovorjeno, da MOP pripravi predlog in da se IZS in ZAPS do
njega opredelita. Obravnava tega predloga je uvrščena pod točko razno.

2. Poročilo članov izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika o dosedanjem delu in njihovo videnje
nadaljnjega dela
Potekala je daljša razprava o preteklih aktivnostih in prihodnji strategiji v zvezi z Gradbenim vestnikom.
Prisotni so se strinjali, da mora GV ostati, razpravljalo pa se je o možnosti njegove popularizacije in
njegovi prihodnji obliki. Dr. Duhovnik opozarja, da primanjkuje interesa za pisanje člankov, ki bi jih lahko
objavili ter da že dalj časa poziva, naj se poišče njegov naslednik. Na seji je bila izražena pobuda, da se
pomladi tudi zasedbo izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika.
SKLEP št. 1/4.11.2019:
Članstvo MSG se po elektronski pošti pozove, da piše članke za Gradbeni vestnik, ob tem pa se
jih obvesti, da pisanje člankov prinese 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin.
SKLEP št. 2/4.11.2019:
Člane MSG se po elektronski pošti pozove, da izkažejo interes za sodelovanje v izdajateljskem
svetu Gradbenega vestnika.
SKLEP št. 3/4.11.2019:

Iz proračuna MSG se zagotovi sredstva za sejnine članov izdajateljskega sveta Gradbenega
vestnika, ki so nominirani s strani IZS.
Dr. Duhovnik je zapustil sejo.
3. Aktivnosti v ECCE
Dr. Zadnik je podal poročilo o udeležbi na zadnjih dveh sejah ECCE:
- Tako na predzadnji seji v Črni Gori, kot tudi na zadnji seji v Lizboni je bil prisoten Dr. Zadnik.
- V ECCE je bil do nedavnega dejaven tudi G. Humar, ki je ECCE v preteklosti tudi vodil, v
zadnjem času pa bil zelo aktiven pri izdaji nekaterih knjig, izdanih v okviru ECCE.
- Dr. Zadnik deluje v skupini, kjer se zavzemajo za izvedbo konstrukcijskih sanacij stavb sočasno z
izvedbo energetske sanacije. Ker je problematika seizmične odpornosti obstoječih objektov
pereča le na seizmičnih področjih, ki so v glavnem omejena na J del Evrope, je podpora dela
Evrope, ki s tem nima težav, vprašljiva. Zaradi pridobitve zadostne podpore v organih Evropske
unije je tendenca skupine, da bi se v nadaljnjem v njenem okviru hkrati obravnavala tudi
problematika drugih vplivov na konstrukcijo objekta (npr. vpliv posedkov).
- Po mnenju Dr. Zadnika je nedvomno, da se kot Slovenci v ECCE moramo pojavljati, problem pa
je financiranje, saj ni pričakovati, da bo član ECCE-ja poleg volonterskega delovanja sam pokrival
tudi stroške takega udejstvovanja.
- Problematika zajema tudi pripravo člankov za ECCE Journal. Slovenija je namreč na vrsti za
pripravo članka za glasilo.
-

A. Pogačnik je pojasnil, da je G. Humar odstopil s položaja delegata ECCE, zato je potrebno
določiti novega delegata. Postavlja pa si vprašanje, kaj si od tega sploh obetamo.

SKLEP št. 4/4.11.2019:
Dr. Zadnik napiše poročilo o aktivnostih delovne skupine ECCE še v obliki za Gradbeni vestnik.
SKLEP št. 5/4.11.2019:
Za objavo v ECCE Journal se uporabi članek A. Kryžanowskega, ki ga bo predstavil tudi na
prihodnjih Mišičevih dnevih.
Dr. Zadnik je zapustil sejo.
4. Kandijski most
J. Ačanski je podal poročilo o pregledu projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Kandijskega mostu v
Novem mestu. Pove, da je bil predmetni projekt izdelan na osnovi prvouvrščenega natečajnega projekta
»Prenova odprtih javnih površin v mestnem jedru Novega mesta«, ki ga je dobilo podjetje
ATELIERarhitekti d.o.o. To podjetje je tudi izdelalo izvedbeni projekt rekonstrukcije. Gradbeno dovoljenje
za rekonstrukcijo Kandijskega križišča in trga (v sklopu katerega je bila izvedena tudi rekonstrukcija
Kandijskega mostu) ni bilo pridobljeno (poseg je kvalificiran kot vzdrževalna dela v javno korist). V sklopu
projekta je bil izdelan tudi PZI načrt gradbenih konstrukcij (12/2016/A-GK, projektant Franc Žugelj, udig.).
Do težav, na katere je opozoril izvajalec, je prišlo v fazi izvajanja rekonstrukcije mostu. Na sestankih na
gradbišču je bil navzoč odgovorni vodja projekta, arhitekt, udeležba strokovnjaka s področja gradbeništva
pa ni bila zagotovljena. Ob skopem in pomanjkljivem načrtu gradbenih konstrukcij je moral gradbene
zadeve izvajalec reševati sam s svojimi strokovnjaki, čeprav to sploh ni njegova naloga.
SKLEP št. 6/4.11.2019:
J. Ačanski svoje poročilo predela v članek za IZS.NOVO ali Gradbeni vestnik.

5. Predlog akcijskega načrta obvezne uporabe BIM
Člani UO MSG digitalizacijo podpirajo, doreči je potrebno le kdaj in pod kakšnimi pogoji naj se uvede kot
obvezna.
SKLEP št. 7/4.11.2019:
Dr. Medved pripravi predlog mnenja UO MSG, ki podpira uvedbo digitalizacije na področju
grajenega okolja v Republiki Sloveniji
Dr. Medved je zapustil sejo.
6. Plan dela za leto 2020
A. Pogačnik poziva člane UO MSG, da vsak poda vsaj 5 tem za izobraževanje v letu 2020 do
10.11.2020. Kot predlogi izobraževanj se uporabijo tudi predlogi iz seznama predlaganih tem za preteklo
leto, ki še niso bili realizirani.
Plan dela za 2020:
 aktivnosti odborov in organov v IZS;
 standardizacija popisov v gradbeništvu;
 sodelovanje pri izdelavi podzakonskih aktov zaradi nove gradbene, poklicne in prostorske
zakonodaje;
 sodelovanje pri napovedanih spremembah gradbene in prostorske zakonodaje;
 izvajanje izobraževanj članov MSG;
 organiziranje in soorganiziranje strokovnih dogodkov;
 organiziranje strokovnih ekskurzij;
 izdelava priročnikov, pravilnikov in drugih strokovnih pomagal za pooblaščene inženirje gradbene
stroke v svoji praksi (kot npr. prevajanje tujih smernic);
 aktivnosti za zagotovitev ustreznejšega financiranja MSG;
 pravna podpora članom v zvezi z izvajanjem nove gradbene zakonodaje;
 sodelovanje v domačih in mednarodnih združenjih
7. Razno
7.1 Predlog spremembe 12. člena GZ.
MOP predlaga, da se tretji odstavek 12. člena GZ spremeni tako, da se glasi:
»(3) Projektant mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed sodelujočih določiti
pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto gradnje, vrsto objekta in
okoliščine prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od
predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja projekta
koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo podpiše skupaj s projektantom, s čimer jamčita, da so
izpolnjeni pogoji iz tega člena zakona. Vodja projekta za stavbe je praviloma pooblaščeni arhitekt, vodja
projekta za gradbeno inženirske objekte je praviloma pooblaščeni inženir.«.
SKLEP št. 8/4.11.2019:
UO MSG ne podpira predloga MOP za spremembo 12. člena GZ in vztraja na popravku člena po
sklepu skupščine.

7.2 Skupinski nakup programske opreme
UO MSG podpira idejo o skupinskem nakupu programske opreme, nadaljnja razprava zaradi
pomanjkanja časa ni bila opravljena.
7.3 Udeležba G. Humarja na 41. Zborovanju gradbenih konstruktorjev Slovenije.
SKLEP št.9/4.11.2019:
G. Humarju se odobri udeležba na 41. Zborovanju gradbenih konstruktorjev Slovenije. Iz
proračuna UO MSG se mu pokrije potne stroške in stroške nočitve.
Seja je bila zaključena ob 18:30 uri.
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