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Z A P I S N I K
145. redne seje Upravnega odbora MSG
Seja je potekala 3.11.2020 ob 16:00 uri v obliki videokonference.
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 izpitne komisije za področje grad., 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
dr. Samo Peter Medved
Jelenko Ačanski
Peter Henčič
dr. Leon Hladnik
dr. Andrej Kryžanowski
mag. Mojca Ravnikar Turk
Ksenija Štern
dr. Janko Logar
mag. Črtomir Remec
mag. Barbara Škraba Flis
Dejan Prebil

1. Kandidati za člane izpitnih komisij (2. točka dnevnega reda)
Na seji se je obravnavala vloga dr. Vojkana Jovičića za člana izpitne komisije s področja predorov in
geotehnike ter seznam sedanjih članov. Dr. J. Logar je predstavil seznam in podal informacijo, kdo od
navedenih članov je pripravljen še vnaprej sodelovati v izpitni komisiji in kdo bi se želel umakniti, hkrati pa
predstavil tudi nabor možnih novih kandidatov, kjer so člani UO MSG dodali še svoje predloge.
SKLEP št. 1/3.11.2020:
UO IZS se predlaga, da imenuje dr. Vojkana Jovičića za člana izpitne komisije za strokovne izpite
za pooblaščenega inženirja in vodjo del s področja gradbene stroke kot izpraševalca za področje
geotehnike in predorov.
SKLEP št. 2/3.11.2020:
Člani UO MSG se je strinjajo s tem, da bi dosedanji člani izpitne komisije, ki so še pripravljeni
sodelovati v komisiji, sodelovali tudi v prihodnje ter s predlogi dodatnih predlaganih kandidatov
za člane izpitne komisije. Člani UO MSG so ob tem predlagali še dodatne kandidate. Pooblasti se
dr. J. Logarja, da se z njimi pogovori in pripravi dokončen seznam za obravnavo na naslednji seji.

Dr. J. Logar je zapustil sejo.

2. Pregled zapisnika 144. redne seje UO MSG in realizacije sklepov
V zvezi s sklepom 1/6.10.2020 P. Henčič predlaga izvedbo predavanja o prednapetih betonih v
visokogradnji, ki bi ga izvedel dr. Milan Kuhta. Predavanje se spelje še v tem letu.

SKLEP št. 3/3.11.2020:
Predavanje dr. Milana Kuhte o prednapetih betonih v visokogradnji se izvede še v letu 2020.
Službe IZS ga pokličejo in z njim uskladijo termin.
SKLEP št. 4/3.11.2020:
Člane UO MSG se vnovič poziva, da pomagajo pri iskanju ustreznih predavateljev za
izobraževanja članov IZS.
Mag. B. Škraba Flis je pojasnila, da je direktorica RTV SLO zadolžila urednike, da predlagane teme
vključijo v svoje oddaje. Tako nas je že kontaktirala urednica oddaje Ugriznimo znanost, ki se je odločila,
da bodo pripravili oddajo o drugem tiru in luki Koper. Posredovali smo ji nekaj imen pooblaščenih
inženirjev, ki so pripravljeni sodelovati.
V zvezi s sklepom 4/6.10.2020 A. Pogačnik in mag. B. Škraba Flis pojasnita, da se z agencijo Herman &
partnerji iščejo drugačne rešitve za promocijo teme potresnega inženirstva, saj za aktivnosti v prvotno
predlagani obliki v UO MSG ni bilo podpore.
Dopisi za EU poslance v zvezi s potresno odpornostjo so bili že pripravljeni in bodo odposlani.
D. Prebil je v zvezi s prevodom smernice Merkblatt DWA-M 522 pojasnil, da je bil vzpostavljen kontakt z
avtorji smernice, ter da čakamo odgovor, pod kakšnimi pogoji so pripravljeni podati dovoljenje za prevod
in objavo te smernice.
3. Uvedba izrednega strokovnega nadzora nad članom (nadaljevanje točke 5. iz 144. seje UO MSG)
K. Štern je podrobneje pojasnila okoliščine in podala mnenje, da izredni strokovni nadzor nad članom ni
utemeljen. V veljavi ostane sklep 7/6.10.2020 iz prejšnje seje.
4. Prošnja za sofinanciranje 31. Mišičevega vodarskega dneva
Dogodek bo predvidoma izveden v dopisni obliki, kjer bodo udeleženci prejeli zbornik, nato pa po
elektronski pošti postavljali vprašanja. Glede na neobičajno obliko dogodka je bilo izpostavljeno tudi
vprašanje kreditnih točk in preverjanje dejstva ali bodo udeleženci v tej diskusiji sploh sodelovali.
SKLEP št. 5/3.11.2020:
Odobri se sofinanciranje 31. Mišičevega vodarskega dne v enakem znesku kot lansko leto (1000
EUR). Pogoj za dodelitev sredstev je, da organizator dogodka posname vsaj dve predavanji in jih
pošlje na zbornico, da se objavita na spletni strani zbornice (portal eIZOBRAŽEVANJE). Komisiji
za izobraževanje se predlaga, da se kreditne točke dodeli le tistim članom, ki bodo aktivno
sodelovali v diskusiji.
Dr. L. Hladnik je zapustil sejo.

5. Sodelovanje s fakultetami in študenti
A. Pogačnik je pojasnil, da se je skozi razmislek o komunikacijskih aktivnosti PR razvila ideja o
vzpostavitvi sodelovanja s fakultetami oz. s študenti na področju potresnega inženirstva, ter da za to
obstaja interes tudi na strani fakultet. Predlaga, da se v organizaciji in sponzorstvu MSG izvede nek
natečaj oz. tekmovanje, kjer bi študenti reševali problem iz področja potresnega inženirstva, pri tem pa
iskali čim boljše rešitve, najboljša ekipa pa bi bila za to tudi nagrajena.

SKLEP št. 6/3.11.2020:
Z aktivnostmi povezovanja s fakultetami se nadaljuje.
6. Poročilo iz 71. generalne skupščine ECCE
D. Prebil je podal poročilo iz 71. generalne skupščine ECCE, ki se je je udeležil 23.11.2020 v okviru
videokonference. Povedal je, da je bil sprejet dokument, v katerem se ECCE postavlja na stališče, da
mora na potresnih območjih energetska sanacija objektov potekati skupaj s potresno, saj večina starejših
objektov ni ustrezno potresno odpornih. Podal je tudi generalno informacijo o težavah gradbene stroke v
drugih državah v Evropi.
SKLEP št. 7/3.11.2020:
Dokument s stališčem ECCE glede potrebe po potresni sanaciji obstoječih objektov se s
spremnim dopisom pošlje Vladi RS (Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), na
MOP in MGRT. Dokument se objavi tudi na spletni strani IZS in predstavi v reviji IZS.NOVO. PR
službo IZS se zadolži, da o dokumentu obvesti medije in poskusi dogovoriti objave na to temo.
Mag. Č. Remec je zapustil sejo.

7. Razno
7.1 Primer na disciplinski komisiji
A. Pogačnik je pojasnil, da ga je kontaktiral član, ki je bil v disciplinskih postopkih pogojno spoznan za
krivega, pri čemer mora poravnati stroške postopka v vrednosti ca. 2400 EUR. A. Pogačnika je prosil za
zmanjšanje tega zneska.
Mag. B. Škraba Flis je povedala, da ima pooblastilo za odločanje o tem UO IZS, zato predlaga, da član
pripravi pisno prošnjo z morebitnimi dokazili, taka prošnja pa se naslovi na UO IZS.
7.2 Kreditne točke
SKLEP št. 8/3.11.2020:
Članom se pošlje sporočilo, v katerem se pojasni, na kakšne načine se lahko pridobijo kreditne
točke in kako se kreditne točke lahko prenašajo iz leta v leto.
SKLEP št. 9/3.11.2020:
Večjim javnim investitorjem v Sloveniji se pošlje dopis s povabilom, da nam posredujejo podatke
o večjih projektih v gradnji oz. projektih, ki so bili izvedeni v preteklem letu, saj bi jih radi
predstavili članom in javnostim.

7.3 Projektni natečaji
Samo Peter Medved je UO MSG obvestil, da se MOM pripravlja na gradnjo brvi v Mariboru in želi, da bi
IZS zanjo izvedla projektni natečaj po ZJN-3. Vprašal je, ali je IZS že usposobljena za izvajanje projektnih
natečajev?
Mag. B. Škraba Flis je odgovorila, da MSG še ni pripravila vseh potrebnih podlag (navodilo za izvedbo
projektnega natečaja, vzorčni razpisni pogoji), prav tako še ni popolnila seznama inženirjev, ki bi bili
pripravljeni sodelovati na natečaju kot skrbniki, člani žirije in poročevalci ter izvedenci. Poleg tega IZS v
tem trenutku nima pravnega znanja za vodenje natečaja po ZJN-3, ker nima več zaposlene pravnice,

zato bi bilo v primeru, da bi se odločili prevzeti delo, potrebno najeti zunanjo pravno pomoč, ki bi izpeljala
natečaj po ZJN-3. Sicer trenutno IZS (vodja natečajev IZS Gorazd Humar) prvič sodeluje z ZAPS pri
izvedbi natečaja za most čez reko Krko v Novem mestu. Natečaj je v začetni fazi.

7.4 Pravila stroke
Interes, da se Pravila stroke objavijo, obstaja, vendar je priprava trenutno nekoliko zastala zaradi drugih
prioritetnih zadev v zadnjem času (javna obravnava GZ-1, ZUREP-3 in Stanovanjskega zakona SZ-1E,
predlog za rešitev problematike NI in VD v amandmajski obliki, PR aktivnosti, priprava standardiziranih
popisov del …).
SKLEP št. 10/3.11.2020:
V tednu od 9.-13.11.2020 se skliče delovni sestanek s ciljem obravnave pripomb DRI na Pravila
stroke in čim prejšnjega zaključka in objave Zvezka 0.

7.5 Volitve
Mag. B. Škraba Flis je pojasnila, da je bil na MOP poslana prošnja za njihovo soglasje na predlog
spremembe Statuta IZS takoj po tem, ko ga je v juliju 2020 potrdila Skupščina IZS. Od MOP-a kljub
nadaljnjim pozivom in podanim pojasnilom soglasje še ni bilo pridobljeno.
SKLEP št. 11/3.11.2020:
UO MSG poziva Predsednika IZS, da nemudoma razpiše volitve v skladu s trenutno veljavnimi
akti.

Prihodnja seja je predvidena za 1.12.2020 ob 16h.

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

V vednost:
člani UO MSG
mag. Črtomir Remec
mag. Barbara Škraba Flis
Dejan Prebil
službe IZS

