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Z  A  P  I  S  N  I  K 
2. dela 138. redne seje Upravnega odbora MSG 

 
Seja je potekala 14. 4. 2020 ob 1600 uri v obliki videokonference 

 
 
Vabljeni člani UO MSG Prisotni 
Predsednik, Andrej Pogačnik Andrej Pogačnik  
dr. Samo Peter Medved dr. Samo Peter Medved 
Jelenko Ačanski Jelenko Ačanski 
Peter Henčič Opravičil 
dr. Leon Hladnik dr. Leon Hladnik 
dr. Andrej Kryžanowski dr. Andrej Kryžanowski 
mag. Mojca Ravnikar Turk mag. Mojca Ravnikar Turk 
Ksenija Štern Ksenija Štern 
Dodatno vabljeni:  
Generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis Opravičila 
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil Dejan Prebil 

 
 
Seja se nadaljuje s 4. točko dnevnega reda. 
 
 
4. Predstavnik MSG v projektni skupini za mednarodno sodelovanje 

 
SKLEP št. 8/7.4.2020: 
Za sodelovanje v projektni skupini za mednarodno sodelovanje se predlaga Angela Žigona in dr. 
Janka Logarja. A. Pogačnik se z obema pogovori o njuni pripravljenosti po sodelovanju v skupini 
in se na osnovi tega določi, kdo bo član skupine. 
 
 
5. Povečanje števila strokovnih sodelavcev na zbornici 

 
Dr. L. Hladnik je podal mnenje, da službe zbornice delajo dobro, da pa bi si želel širšo profesionalizacijo 
na področju stroke. Opaža namreč, da funkcionarji ob rednih službah nimajo dovolj časa, da bi lahko 
izpolnjevali vse zastavljene projekte in aktivnosti, zastavljene v okviru MSG, poleg tega se je obseg dela 
zbornice z uveljavitvijo nove zakonodaje povečal. Predlagal je, da se na zbornici zaposli vsaj še eden, še 
bolje dva nova dodatna inženirja, ki bi delovala na strokovnem področju. 
 
SKLEP št. 9/7.4.2020: 
Zaradi dodatnih nalog zbornice (strokovni nadzor nad člani, izdelava in aktualizacija pravil stroke, 
…) in zaradi želje po prenosu dela strokovnih aktivnosti iz članov MSG na službe zbornice, UO 
MSG predlaga, da se v prihodnjem letu do dveh poveča št. strokovnih delavcev (inženirjev) na 
zbornici za 1 do 2 osebi. 
 
 
6. Strokovni nadzor nad delom članov MSG 

 



 

 

J. Ačanski je predstavil potek izvajanja strokovnega nadzora nad člani ter svoje izkušnje in opažanja pri 
opravljanju nadzora v preteklem letu. Povedal je, da so se s pričetkom izvajanja nadzora nadzorniki še 
malo privajali, s časom pa je delo potekajo vse bolje. Izpostavil je primer, ko potresna analiza ni bila 
izdelana popolno, zato je bil sprejet sklep za odredbo novega nadzora čez eno leto. 
 
K. Štern je izpostavila vprašanje smiselnosti nekaterih vprašanj, ki naj bi jih nadzorniki postavljali pri 
pregledu ter predlagala, da se vprašanja vnovič pregledajo in popravijo oz. prilagodijo. 
 
SKLEP št. 10/7.4.2020: 
Vsako leto naj se skliče posvet vseh članov nadzornih komisij in člana strokovnega sveta 
celotnega strokovnega sveta posamezne sekcije, na katerem naj se pripravi ocena stanja in 
splošne ugotovitve ob izvajanju nadzorov, vključno z ugotovitvami o najpogostejših in najbolj 
kritičnih napakah pri delu nadzorovancev. Predlaga se  analiza vseh do sedaj opravljenih 
pregledov z zaključki in predlogi za prihodnost.  
Predlaga se tudi korekcija programa pregledov na osnovi preteklih izkušenj, saj nadzorniki 
opažajo preveč poudarka na preverjanju organizacijskih vidikov podjetja. 
 
 
7. Posveti 

 
O tej temi se je na prvem delu seje že razpravljalo ob pregledu zapisnika 137. seje UO MSG, pri čemer je 
bilo sklenjeno, da se posvete izvede v času, ko bodo to dopuščale okoliščine, povezane z epidemijo 
virusa COVID-19. Izvedba posvetov v obliki videokonference ne bi bila primerna. 
 
 
8. Razno 

 
8.1 Problematika izdelave potresnih analiz 

 
D. Prebil je izpostavil problematiko izdelave potresnih analiz. Ugotavlja namreč, da se predvsem pri 
enostanovanjskih hišah potresna analiza marsikdaj opušča ali pa se pretirano poenostavi, kljub temu, da 
objekti ne zadoščajo kriterijem enostavnih zidanih objektov iz standarda Evrokod 8. Opozarja na čedalje 
večji razmah take nepravilne, nezakonite in nevarne prakse ter posledično na nastanek negativne 
selekcije v stroki, saj vestni projektanti gradbene stroke takim nepopolnim analizam mehanske odpornosti 
in stabilnosti cenovno ne morejo konkurirati. Posledično to vodi tudi v zmanjšanje ugleda in nižje plače v 
stroki. D. Prebil predlaga pripravo obvestila, ki bi se članom MSG poslalo po elektronski pošti in v 
katerem se bi jih obvestilo o tem, da tako ravnanje pomeni hujšo kršitev strokovne etike, ogrožanje 
varnosti uporabnikov objektov in nižanja ugleda stroke, ter da se bo to ob strokovnih nadzorih preverjalo 
ter ob ugotovljenih kršitvah predajalo disciplinskim organom.  
 
SKLEP št. 11/7.4.2020: 
Pripravi se okrožnica za MSG, da je potrebno pri analizi mehanske odpornosti in stabilnosti 
izdelovati potresne analize striktno v skladu z določili standarda Evrokod 8. 
 
 

8.2 Pravila stroke 

 
SKLEP št. 12/7.4.2020: 
Zvezek 0 in 1 Pravil stroke se pregledata do 4.5.2020 takoj zatem se ju objavi. Po objavi teh 
zvezkov se pregleda še zvezek 2. 
 
 



 

 

8.3 Popravek zapisnika 137. seje 

 
SKLEP št. 13/7.4.2020: 
V zapisniku 1. dela 137. seje se popravi prisotnosti. J. Ačanski je bil prisoten, P. Henčič se je 
opravičil. 
 
Seja je bila zaključena ob 18:00. Prihodnja seja bo predvidoma potekala v torek, 5.5.2020 ob 16:00. 
 
 
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. 


