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Z A P I S N I K
1. dela 137. redne seje Upravnega odbora MSG
Seja je potekala 10. 3. 2020 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
Renata Gomboc Podmenik
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil

Prisotni
Andrej Pogačnik
Opravičil
Opravičil
Peter Henčič
dr. Leon Hladnik
dr. Andrej Kryžanowski
mag. Mojca Ravnikar Turk
Ksenija Štern
dr. Janko Logar
Opravičil
mag. Barbara Škraba Flis
Renata Gomboc Podmenik
Dejan Prebil

1. Pregled zapisnika 136. redne seje UO MSG in realizacije sklepov
Vsi prisotni so se strinjali, da je bil prvi Slovenski inženirski dan uspešen.
A. Pogačnik je podal informacijo o izvedbi serije posvetov. Najprej bo organiziran posvet ne temo pogojev
za pridobitev subvencije s strani EKO Sklada. Zaradi izrednih okoliščin v zvezi s korona virusom ne bo
izveden kot javna okrogla miza, pač pa v ožjem krogu izbranih strokovnjakov. Na posvet se povabi še
odvetnika Kosa, saj bo ob pozivu EKO Skladu po popravku njegovih razpisov potrebno raziskati tudi
pravne možnosti za zaščito pravic članov IZS.
Po izvedbi tega posveta se spomladi 2020 izvede še posvet na temo potresne ogroženosti objektov,
posvet o kanalu C0 pa je predviden za jesen 2020.
SKLEP št. 1/10.3.2020:
V junijski številki revije IZS.NOVO se objavi prispevek s stališčem MSG, ki bo izoblikovano na
obeh posvetih, pri čemer se naveže tudi na manifest ECCE, ki se ga istočasno objavi. Prispevek
pripravi A. Pogačnik.
Sklep 4/21.1.2020 še ni izvršen. B. Škraba Flis pojasni, da se je pogodbena PR predstavnica po sklepu
UO IZS prioritetno angažirala na PR-u Slovenskega inženirskega dneva, in da se po sklepu UO IZS na
temo njenega nadaljnjega angažmaja izvede koordinacija predsednika IZS s predsedniki UO MS.

Intervju z dr. Miho Tomaževičem še ni bil realiziran. Realizira naj se ga v okviru posveta o potresni
odpornosti stavb in ga objavi v IZS.NOVO.
SKLEP št. 2/10.3.2020:
Zaradi velikega pripada zadev se določi stalni termin rednih sej UO MSG. Seje bodo odslej
potekale vsak 1. torek v mesecu, razen julija in avgusta, s pričetkom ob 16:00 uri.
2. Vpis gradbenih inženirjev – stavbarjev v IZS (točka dnevnega reda 3)
Dr. J. Logar pove, da je potrjeni kompetenčni profil za PI-G strožji od tistega, ki ga je sam predlagal.
Pojasnjeno je, da je UO MSG tega sprejel na predlog dr. Reflaka, pri čemer so se člani UO MSG z njim
strinjali. J. Logar predlaga, de se v prehodnem obdobju do pričetka veljavnosti kompetenčnega profila za
PI-G po ZAID (za študente vpisane do 31.12.2021) kreditne točke iz skupine B tabele kompetenčnega
profila za PI-G upoštevajo bolj ohlapno.
Dr. J. Logar poudari tudi problematiko ustreznih referenc za pristop k strokovnem izpitu (elaborat
gradbene fizike).
SKLEP št. 3/10.3.2020:
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.
Seji se pridruži A. Kryžanowski.
SKLEP št. 4/10.3.2020:
Za odločitev o ustreznosti izobrazbe gospodarskih inženirjev za pristop k strokovnemu izpitu za
PI-G je potrebna še konzultacija z drugimi sekcijami (MSE in MSS).
3. Problematika EKO Sklada (točka dnevnega reda 2)
SKLEP št. 5/10.3.2020:
Člane MSG se zaprosi za pobude in razmišljanja glede te teme z obrazložitvijo, da je stvar
omejena na ožji krog udeležencev zaradi izrednih razmer v zvezi s korona virusom. Na posvet se
povabi tudi dr. B.Zadnika.
R. Gomboc Podmenik je zapustila sejo.
Dr. J. Logar je zapustil sejo.

4. Sodelovanje v ECCE:
4.1 Manifest ECCE – opredelitev do predloga
UO MSG se z manifestom strinja.

SKLEP št. 6/10.3.2020:
Članek v zvezi z manifestom se v kontekstu širše problematike pripravi in objavi v IZS.NOVO po
posvetu na temo EKO Sklada skupaj s stališčem MSG s posveta.
4.2 Plačilo članarine ECCE za leto 2020
SKLEP št. 7/10.3.2020:
Članarina ECCE v višini 856 EUR se pokrije iz sredstev dejavnosti MSG.
SKLEP št. 8/10.3.2020:
UO MSG pooblasti D. Prebila kot svojega predstavnika v ECCE.

Seja je bila prekinjena ob 17:30 uri. Nadaljuje se 17.3.2020 ob 16:00 uri.

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.

