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Seja se nadaljuje s 5. točko dnevnega reda

5. Gradbeni vestnik
5.1 Višina financiranja Gradbenega vestnika za leto 2020
D. Prebil je podal informacijo, da se je Gradbeni vestnik v preteklem letu financiral v znesku 20.000 EUR.
A. Pogačnik je predlagal, da se tak znesek financiranja ohrani tudi za to leto. Predlog je bil soglasno
sprejet.
SKLEP št. 9/10.3.2020:
Financiranje Gradbenega vestnika se izvede v enaki višini kot preteklo leto.
5.2 Izdajateljski svet Gradbenega vestnika
Prispelo je 8 vlog za sodelovanje v izdajateljskem svetu. UO MSG si želi pomladitve svojih predstavnikov
v izdajateljskem svetu. Po razpravi in glasovanju članov UO MSG je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
SKLEP št. 10/10.3.2020:
Za člane izdajateljskega sveta kot predstavnike MSG se soglasno imenuje:
- mag. Jerneja Nučiča
- Jerneja Mazija
- mag. Mojco Ravnikar Turk
D. Prebil obvesti kandidate o izbiri. Prav tako obvesti neizbrane kandidate. Izbrane kandidate se
poziva, da se sestanejo v prvem možnem terminu po končanju izrednih razmer v zvezi s korona
virusom. Sestanek skliče mag. M. Ravnikar Turk.

Dr. S. P. Medved predlaga, da se neizglasovanega kandidata Matjaža Hvastijo predlaga kot strokovnega
sodelavca Gradbenega vestnika za fotografijo.
Mag. M. Ravnikar Turk predlaga, da se člani izdajateljskega sveta pred pričetkom svojih aktivnosti v
svetu sestanejo tudi z dr. A. Kryžanowskim kot predsednikom ZDGITS, da se uskladijo pri svojem
prihodnjem sodelovanju in preverijo, ali jih pri njihovih idejah lahko A. Kryžanowski podpre. Pri tem se
pogovorijo tudi o možnostih vključitve M. Hvastije kot strokovnega sodelavca za fotografijo.

6. Sklepa 264. seje UO IZS
6.1 Poziv nadzornega odbora IZS
Dr. Leon Hladnik je izpostavil, da še vedno ni bil objavljen osnutek Pravil stroke. Razvila se je razprava.
Razpravljalo se je tudi o vprašanju, kdo bo naredil redakcijo. Predlagano je naj UO IZS ustanovi projektno
skupino za vzdrževanje in razvoj Pravil stroke, ki bo tudi odgovarjala na vprašanja članov in tolmačila
zapisano v pravilih. Nato je bil soglasno sprejet sledeči sklep:
SKLEP št. 11/10.3.2020:
Takoj se objavi zvezek 0 in 1 Pravil stroke v stanju, v kakršnem je (vsaj gradbeni del zvezka 1), pri
čemer se dikcija, da je vodja projekta praviloma arhitekt nadomesti z dikcijo iz Gradbenega
zakona. Preveri se, ali je bil zvezek 2 že recenziran. Če ni bil, se ga recenzira in objavi. UO IZS se
poziva, da ustanovi projektno skupino za vzdrževanje in tolmačenje Pravil stroke. UO MSG naredi
redakcijo pravil v nekaj mesecih po objavi.
Člani UO MSG so nadalje razpravljali o vključitvi PR za gradbene teme, o popularizaciji gradbeništva,
dvigu ugleda stroke in dvigu interesa za vpis na študijske programe gradbeništva.
SKLEP št. 12/10.3.2020:
Naslednje seje UO MSG se udeleži PR pogodbenica IZS.
SKLEP št. 13/10.3.2020:
V zvezi s pozivom NO po povečanju aktivnosti matičnih sekcij, do naslednje seje vsak član UO
MSG razmisli, kakšne projekte bi lahko v okviru MSG izvedli. A. Kryžanowski se je obvezal, da do
naslednje seje pripravi seznam nemških smernic s področja vodarstva, ki bi jih lahko prevedli.
6.2 Predstavnik MSG v projektni skupini za mednarodno sodelovanje
Ni bilo razprave. Točka se ponovno obravnava na naslednji seji.

7. Organizacija posvetov
V času od prvega dela seje 10.3.2020 so se okoliščine v zvezi z epidemijo virusa precej zaostrile. V
sedanjih okoliščinah niso posveti mogoči niti v ožji zasedbi strokovnjakov. Določitev terminov posvetov se
preloži na čas, ko bodo okoliščine to dopuščale. Posveti se bodo organizirali v sledečem vrstnem redu:
- Posvet ne temo pogojev za pridobitev subvencije s strani EKO Sklada,
- Posvet o potresni odpornosti stavb,
- Posvet o umeščanju velikih infrastrukturnih objektov v prostor s stališča usklajevanja
okoljevarstvenih zahtev.

K. Štern predlaga še izvedbo posveta o geotehničnih poročilih, ki bi ga organizirala v Mariboru. Če bodo
okoliščine to dopuščale, bi se ta posvet izvedel maja.
SKLEP št. 14/10.3.2020:
UO MSG podpira vse predlagane teme posvetov. Dobrodošli so predlogi za teme dodatnih
posvetov.

8. Drugi tir
8.1 Odločitev DKOM v primeru Glinščica
Dr. S. P. Medved je opozoril na posledice odločitve DKOM, da mora naročnik na osnovi pritožbe
neizbranega ponudnika in po ugotovitvi njegove neustrezne reference, le tega pozvati k dopolnitvi
oziroma posredovanju nove reference. Opozarja, da bo ta odločitev škodljivo vplivala na stabilnost trga
javnih naročil in na splošno slabšanje stanja gradbeništva v Sloveniji. Odločitev DKOM bo imela po
mnenju S. P. Medveda za posledico možnost manipuliranja ponudnikov s ponudbami. Roki oddaje JN se
bodo še podaljševali, naročniki del, pa bodo v še večji negotovosti glede svojih odločitev in ravnanj.
UO MSG podpira ugotovitve dr. Medveda.
SKLEP št. 15/10.3.2020:
UO MSG zadolži dr. S. P. Medveda, da pripravi stališče UO MSG do odločitve DKOM oziroma
njenih posledic, ki se ga posreduje vsem relevantnim inštitucijam (MJU, DKOM) in medijem.
Predlaga se, da se ga posreduje v imenu IZS (ne le MSG).
K. Štern je izpostavila tudi problematiko izkazovanja referenc članov in predlagala razmislek o možnosti,
da bi se reference članov zbirale na zbornici.
Mag. B. Š. Flis je pojasnila, da so take pobude s strani članov v preteklosti že bile, ter da so v zvezi s tem
že tekle obsežnejše aktivnosti, pri čemer do zaključka projekta ni prišlo. Eden od razlogov za to je bilo
pomanjkanje volje s strani države, da bi enotne referenčne obrazce za področje gradbenih investicij
predvidela v novem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), drug pa pomislek o primernosti javnega
dostopa do referenc članov, saj bi v tem primeru lahko javni naročniki zahteve za reference prilagajali na
način, da bi do posla prišli le želeni ponudniki.
SKLEP št. 16/10.3.2020:
Za prihodnjo sejo se priloži gradivo, ki je bilo v zvezi s problematiko referenc pripravljeno pred
nekaj leti.
8.2 Predlog mag. Tadej Markič
UO MSG se z mnenjem člana mag. T. Markiča ni strinjal, saj meni, da je investitor pri postavitvi kriterijev
za zahtevane reference na razpisu suveren in se lahko o tem odloči na osnovi vseh relevantnih okoliščin
nameravane investicije. Na zahteve razpisa je bilo moč ugovarjati v fazi razpisa, podati je bilo mogoče
tudi zahtevek za revizijo. Poleg tega član navaja napačno mejo za oporne zidove kot zahtevne objekte.
Ta je po veljavni Uredbi o razvrščanju objektov pri višinski razliki med spodnjim in zgornjim zemljiščem 10
m.
SKLEP št. 17/10.3.2020:
Mag. T. Markiču se odgovori, da se UO MSG z njegovim predlogom ne strinja.

9. Prošnja za sofinanciranje posveta DCM
UO MSG se je seznanil s prošnjo za sofinanciranje dogodka in se strinja s predlagano finančno podporo
dogodku s strani MSG. Snemanja dogodka se posebej ne financira.
SKLEP št. 18/10.3.2020:
V kolikor se posvet izvede, ga UO MSG sofinancira s 750 €.

10. Razno
Dr. L. Hladnik opaža težave pri izvajanju aktivnosti v okviru UO MSG in predlaga, da se z namenom
hkratnega izvajanja večjega števila projektov za člane dvigne članarino (dvakratnik sedanje članarine) in
poveča število strokovnih sodelavcev na IZS za 2 do 5 ljudi za vse stroke.
SKLEP št. 19/10.3.2020:
Razprava na temo povečanja števila strokovnih sodelavcev zbornici se uvrsti na dnevni red
naslednje seje UO MSG.
Seja je bila končana ob 18:30 uri.
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