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Z  A  P  I  S  N  I  K 
152. redne seje Upravnega odbora MSG 

 
Seja je potekala 1.6.2021 ob 16:00 uri v obliki videokonference. 

 
 
 
Vabljeni člani UO MSG Prisotni 
Predsednik, Andrej Pogačnik - prisoten  
dr. Samo Peter Medved - prisoten (preko videopovezave) 
Jelenko Ačanski - prisoten (preko videopovezave)  
Peter Henčič - opravičil  
dr. Leon Hladnik - opravičil  
dr. Andrej Kryžanowski - prisoten  
mag. Mojca Ravnikar Turk - prisotna  
Ksenija Štern - prisotna 
Dodatno vabljeni:  
Vasilij Krivec - prisoten pri 1. točki DR 
Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec / 
Generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis - opravičila 
Svetovalka za poslovanje in organizacijo, mag. Jana Lutovac Lah - prisotna 
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil - prisoten  

 
 
 
1. Predstavitev nove revije Mineral&Gradnja 
 
V. Krivec je predstavil vsebinski koncept nove revije Mineral&Gradnja, ki se bi izdajala kot priloga 
častnika Finance enkrat na dva meseca, hkrati pa se bodo vsebine objavljale tudi na spletnem portalu 
Financ - Nepremičnine in gradbeništvo. V. Krivec je odgovorni urednik tako revije Mineral&Gradnja, kot 
tudi spletnega portala Nepremičnine in gradbeništvo. UO MSG prosi za sodelovanje na način, da bi se na 
njega obračali z informacijami glede aktualnega dogajanja v stroki, ki bi jih lahko uporabil za oblikovanje 
prispevkov v svoji reviji in na spletnem portalu. 
 
Seji se je pridružila M. Ravnikar Turk.. 
 
Vasilij Krivec je zapustil sejo. 
 
 
2. Pregled zapisnika 151. redne seje UO MSG in realizacije sklepov 
 
A. Pogačnik je podal informacijo, da je bili sklep 2/4.5.2021 realiziran na način, da se je na MOP poslal 
dopis, v katerem jim je IZS ponudila svojo pomoč pri pripravi resolucije o potresni odpornosti objektov, 
DS Rožac, pa je ravno danes odgovoril, da so na MOP za to zainteresirani in da nas bodo povabili k 
sodelovanju. 
 



 

 

Glede sklepa 4/4.5.2021 je bilo pojasnjeno, da nam je mnogo članov, ki so bili obveščeni o tem, da so se 
znašli na seznamu ZAPS, pojasnilo, da stanje v zvezi s klasifikacijo izhaja iz dejstva, da pred letom 2008 
dejavnosti opravljanja inženirskih storitev ni bilo mogoče registrirati drugače. 
 
SKLEP št. 1/1.6.2021:  
ZAPS-u se v dopisu poda ugotovitve, dognane na osnovi pojasnil naših članov v zvezi z očitki 
ZAPS, da domnevno opravljajo arhitekturne storitve. 
 
A. Pogačnik je povedal, da se je na dveh upravnih enotah (Ravne na koroškem, Murska Sobota) zopet 
začelo dogajati, da v vlogi vodje projekta zahtevajo pooblaščenega arhitekta. 
 
SKLEP št. 2/1.6.2021:  
Marjanu Ortarju se za pripravo odgovorov na vprašanja v zvezi z nadzorom ponudi plačilo 2000 
EUR bruto. Pri tem se mu zagotovi pomoč pravnika. 
 
SKLEP št. 3/1.6.2021:  
Dr. A. Kryžanowski se pogovori z dr. Goranom Turkom in mu predlaga, da tudi FGG na EKO Sklad 
naslovi dopis, v katerem se utemelji, da so za izdelavo projektov energetskih sanacij fasad 
kompetentni tudi PI-G. Še posebej diplomanti smeri stavbarstva. 
 
SKLEP št. 4/1.6.2021:  
Do maja 2022 se pripravi pregledna razstava vezana izključno na gradbeno stroko, na kateri bi 
predstavili omembe vredne gradbene projekte, izvedene v obdobju zadnjih 30 let. 
 
Mag. J. Lutovac Lah je podala informacijo o pripravi grafičnega videa, almanaha in fotonatečaja. 
 
 
3. Grafična prenova Gradbenega vestnika (Priloga 1) 
 
A. Pogačnik in M. Ravnikar Turk sta predstavila predlog novega logotipa Gradbenega vestnika ter 
povedala, da je planirana še ena iteracija glede manjših detajlov. 
 
 
4. Volitve v organe MSG 
 
SKLEP št. 5/1.6.2021:  
Volitve v organe MSG se izvedejo v kombinaciji elektronsko in v živo na zboru oz. enako, kot so 
se izvedle volitve v obstoječe organe. MSG se zavzema, da se volitve izvedejo čim prej, če je 
mogoče že v septembru. 
 
SKLEP št. 6/1.6.2021:  
Mag. B. Škraba Flis članom UO MSG po e-pošti predstavi okvirno časovnico volitev v organe MSG 
ter informacijo o tem, kako so potekale volitve v obstoječe organe MSG. 

 
SKLEP št. 7/1.6.2021:  
Skupino, ki je bila na zboru MSG zadolžena za realizacijo sklepa o razdružitvi MSG od IZS se 
pozove, da na prihodnji seji UO MSG preko svojega predstavnika predstavijo svoje pretekle 
aktivnosti. 
 
 
5. Informacije o pripravi Zvezka 1 Pravil stroke 
 
D. Prebil je podal kratko informacijo o poteku priprave Zvezka 1 Pravil stroke. 
 
 



 

 

6. Informacije o GZ-1 
 
A. Pogačnik je podal informacije o zadnjem dogajanju pri pripravi GZ-1. 
 
Jana Lutovac je zapustila sejo. 
 
Dr. S. P. Medved je opozoril, da se na trgu pojavljajo predavanja na temo še nesprejetega GZ-1, kar je 
neprimerno, saj končna oblika zakona ta trenutek še sploh ni poznana. 
 
SKLEP št. 8/1.6.2021:  
Članom IZS se pošlje obvestilo, da jim odsvetujemo udeležbo na predavanjih na temo novega GZ-
1, ker ta še ni sprejet, tekom procedur ob sprejemanju zakona pa se lahko še tudi spreminja. 
 
 
7. Organizacija fotografske razstave o inženirskih dosežkih 
 
Na to temo je že sprejet sklep 4/1.6.2021. 
 
 
8. Dopis Daniel Magajne (Priloga 2) 
 
SKLEP št. 9/1.6.2021:  
Predlaga se, da se Danielu Magajni ponudi, da pripravi članek za IZS.NOVO. 
 
 
9. Razno 
 
9.1Disciplinska prijava glede projektiranja mostu v občini Solčava 
 
SKLEP št. 10/1.6.2021:  
Potrdi se osnutek disciplinskih prijav, ki se kot taki vložita disciplinskemu tožilcu. 
 
 
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 
- mag. Jana Lutovac Lah 
- Dejan Prebil 
- službe IZS 


