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Z  A  P  I  S  N  I  K 

148. redne seje Upravnega odbora MSG 
 

Seja je potekala 2.2.2021 ob 16:00 uri v obliki videokonference. 
 

 
Vabljeni člani UO MSG Prisotni 
Predsednik, Andrej Pogačnik - prisoten  
dr. Samo Peter Medved - delno prisoten 
Jelenko Ačanski - prisoten  
Peter Henčič - prisoten  
dr. Leon Hladnik - opravičil 
dr. Andrej Kryžanowski - prisoten  
mag. Mojca Ravnikar Turk - prisotna  
Ksenija Štern - prisotna  
Dodatno vabljeni:  
Dr. Janko Logar - delno prisoten  
Gorazd Humar - delno prisoten  
Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec - delno prisoten 
Generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis - prisotna  
Svetovalka za poslovanje in organizacijo, mag. Jana Lutovac Lah - opravičila 
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil - prisoten  

 
1. Potresna mikrorajonizacija Ljubljane 
 
Dr. J. Logar je predstavil potrebo po pripravi karte potresne mikrorajonizacije (potresnega odziva tal) 
Ljubljanskega barja, ki bi služila za projektiranje objektov. Potencialni financer projekta izdelava take 
karte Mestna občina Ljubljana želi pridobiti neko zagotovilo, da bi tako karto smeli uporabljati projektanti 
za projektiranje. 
 
SKLEP št. 1/2.2.2021: 
UO MSG podpira raziskavo in cilje raziskave ter ocenjuje, da bi bili rezultati take raziskave lahko 
zelo uporabni za projektiranje objektov na tem območju. IZS se bo zavzemala za uveljavitev 
rezultatov raziskave v praksi in jih podprla tudi z objavo na svoji spletni strani ter z izdajo 
publikacije, ki jo bo pripravil Dr. J. Logar. 
 
Dr. J. Logar je zapustil sejo. 
 
 
2. Natečaj Mestne občine Maribor 
 
Mag. B. Škraba Flis je povedala, da je UO IZS sprejel sklep, da bo IZS ponudbo za natečaj podala sama 
brez ZAPS. 
 
Seji se je pridružil dr. P. S. Medved. 
 
Razpravljalo se je o pričakovani organizaciji natečaja in o potencialnih težavah, ki pri tem lahko nastopijo. 
Pri tem je g. Humar predstavil izkušnje iz svojega preteklega udejstvovanja pri natečajih. Sodelujoči v 
razpravi so se strinjali, da je potrebno v natečaj vključiti tudi arhitekte in krajinske arhitekte. 
 
Mag. B. Škraba Flis je poudarila, da bo potrebno pri pripravi natečaja vključiti tudi zunanjega pravnika, 
predvsem za zagotovitev vidika javnega naročanja.  



 

 

Dr. S. P. Medved je zapustil sejo. 
 
SKLEP št. 2/2.2.2021: 
A. Pogačnik stopi v kontakt s predsednikom ZAPS T. Krištofom in se pogovori o načelnem 
sodelovanju glede na vrsto objektov v prihodnosti. 
 
 
3. Priprava nove knjige Notes of Civil Engineering (Priloga 2) 
 
G. Humar je podal informacije o pripravi knjige Notes of Civil Engineering, katere urednik je. Predlagal je 
tudi vključitev dveh slovenskih prispevkov v knjigo, katera lahko pripravi sam. Glede na to, da vse delo v 
zvezi s pripravo knjige opravlja volontersko, prosi za finančno pomoč pri prevajanju v angleščino. 
Končnega razreza stroškov za prevajanje še ni, se pa ocenjuje, da bodo znašali okrog 300 – 350 EUR. 
 
SKLEP št. 3/2.2.2021: 
UO MSG pripravo knjige podpira in bo  pokril strošek prevajanja slovenskih prispevkov v 
angleščino. 
 
G. Humar je zapustil sejo. 
 
 
4. Pregled zapisnika 147. redne seje UO MSG in realizacije sklepov 
 
Sklep št. 2/12.1.2021 še ni realiziran. Ponudbe za grafično prenovo GV so v pridobivanju. 
Sklep št. 4/12.1.2021 še ni realiziran. Dopis se pripravi do prihodnje seje. 
 
 
5. Predlog novega GZ-1 in dopis za ministra (7. točka dnevnega reda) 
 
Seji se je pridružil mag. Č. Remec 
 
Podana je bila informacija o aktivnostih, ki jih v zvezi s spremembami GZ-1 vodi IZS. 
 
Mag. Č. Remec je zapustil sejo. 
 
 
6. Predlog kandidatov za člana volilne komisije in nadomestnega člana volilne komisije (5. točka 

dnevnega reda) 
 
UO MSG ni podal nobenega predloga za kandidata za člana volilne komisije in nadomestnega člana 
volilne komisije. Rok za vložitev kandidatur je do 14.2.2021. 
 
SKLEP št. 4/2.2.2021: 
Člane UO MSG se pozove, da razmislijo, koga bi lahko predlagali za kandidata za člana in koga za 
nadomestnega člana volilne komisije in to sporočijo A. Pogačniku. 
 
 
7. Člani izpitne komisije gradbene stroke za področje železnic (6. točka dnevnega reda) 
 
 
A. Pogačnik je povedal, da so bili v zvezi s kandidatoma za člana izpitne komisije gradbene stroke s 
področja železnic na seji UO IZS izraženi pomisleki. Glavni pomislek je bil, da sta oba kandidata iz istega 
podjetja, kar pomeni, da se morata v primeru, da se na strokovni izpit prijavi kandidat iz tega istega 
podjetja, oba izločiti, kandidat za strokovni izpit pa ne more opravljati strokovnega izpita. 
 



 

 

SKLEP št. 5/2.2.2021: 
UO MSG znova ocenjuje, da sta oba kandidata za člana izpitne komisije gradbene stroke s 
področja železnic strokovno primerna. Imenuje se še dodatnega kandidata za člana izpitne 
komisije s tega področja, ki ni zaposlen v istem podjetju, kot ostala kandidata. A. Pogačnik 
pokliče dr. J. Logarja in potencialnega novega kandidata. 
 
 
8. Dopis ZAPS 
 
Podana je bila informacija o dopisih, poslanih s strani ZAPS in o odzivu IZS. 
 
 
9. Etični kodeks vodij del 
 
Mag. B. Škraba Flis je pojasnila, da v skladu z GZ potrebujemo en etični kodeks vodij del, ki ga sprejmejo 
IZS, GZS in OZS. IZS je etični kodeks pripravila že 2019 in ga poslala GZS in OZS, ki pa se na predlog 
tega kodeksa niso odzvali, zato ga je IZS takrat sprejela. OZS je naknadno kodeks sprejel, vendar na 
način, da je izbrisal 6. alinejo 9. člena. Tak kodeks brez te alineje so sprejeli tudi na GZS. Če želimo, da 
bo kodeks končno poenoten, moramo tudi mi izbrisati to alinejo. 
  
SKLEP št. 6/2.2.2021: 
UO MSG se za voljo poenotenja etičnega kodeksa med zbornicami strinja, da se iz njega briše 
šesta alineja devetega člena. 
 
 
10. Razno 
 
10.1 Popisi del 
 
D. Prebil je izpostavil dilemo v zvezi s formulacijo popisov v Zvezku 1 Pravil stroke. 
 
SKLEP št. 7/2.2.2021: 
V Pravilih stroke se zapiše, da morajo biti popisi gradbenih del vsebovani v načrtu gradbenih 
konstrukcij, obrtniška dela pa so v odvisnosti od vrste posameznih obrtniških del lahko 
vsebovana v načrtu gradbenih konstrukcij ali v načrtu arhitekture. 
 
10.2 Načrt varovanja gradbene jame 
 
SKLEP št. 8/2.2.2021: 
Načrt varovanja izkopa gradbene jame izdeluje PI s področja gradbeništva. 
 
Prihodnja seja je predvidena za 2.3.2021 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 


