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Z A P I S N I K
102. redne seje Upravnega odbora MSS
Seja je potekala 6. 6. 2019 ob 1500 uri, v prostorih
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana.
Vabljeni člani UO MSS
Predsednik, Mitja LENASSI
Henrik GLATZ
Žiga LEBAR
Marko LUBEJ
Jernej POVŠIČ
Saša RODOŠEK
Boštjan ŠPILER
Damjan ZAJC
Dodatno vabljeni:
Marij TROJAR
Mirt MARTELANC
mag. Marko ŠTEBLAJ
mag. Sašo POBERŽNIK
IZS:
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil
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Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 101. seje UO MSS
2. Pobuda dela članov MSG o razdružitvi z IZS (priloge 1.1 – 1.3)
3. Priprava predlogov IZS o spremembi gradbene zakonodaje (priloge 2.1 – 2.4)
4. Primer težave inženirjev kot vodij projekta – težava »prevladujoče stroke« (priloga 3)
5. Seznanitev dogajanja v zvezi s sNES in (ne)delovanjem Strokovnega Sveta za URE/OVE pri MOP/MzI
6. Ponovna uvedba izkaznic PI in digitalno potrjevanje izdelkov (Priloga 4)
7. Razno
• Točkovanje za izobraževanje

1. Potrditev zapisnika 101. seje UO MSS
Sklep 1/6.6.2019:
Potrdi se zapisnik 101. seje UO MSS.
2. Pobuda dela članov MSG o razdružitvi z IZS (priloge 1.1 – 1.3)
Vezano na predlog dela članov MSG o razdružitvi z IZS je po uvodni razpravi med udeleženci H. Glatz
podal svoje mnenje, da sedanje težave o razdružitvi izhajajo iz slabe in nedodelane zakonodaje, kjer je
IZS sodelovala s svojo pogajalsko skupino, ter da je nezadovoljstvo članstva glede veljavne gradbene
zakonodaje bolj ali manj opaženo pri vseh sekcijah. H. Glatz je zato predlagal glasovanje o sprejemu
poziva UO MSS vodstvu Inženirske Zbornice, natančneje predsedniku, članom UO IZS in generalni

sekretarki, o razmisleku o odstopu, ker so »dovolili«, da je do takšnega stanja v MSG sploh prišlo. D.
Prebil je pojasnil, da je bil vpliv IZS-ja med pogajanji močno omejen, v zaključni fazi v mesecih pred
uveljavitvijo GZ pa je bil IZS celo popolnoma izključen iz pogajanj in odrezan od vseh informacij v zvezi z
rešitvami v novi zakonodaji, takrat pa so se brez vednosti in pristanka IZS-ja nekatere rešitve v zakonu še
bistveno spremenile. Po izmenjavi mnenj še z drugimi je H. Glatz glasovanje tudi sam umaknil, z
nadaljnimi aktivnostmi pa se bo počakalo do razpleta zbora MSG. Marko Lubej je predlagal sprejem
sklepa, da se morajo težave MSG reševati znotraj IZS. Na podlagi vsega je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 2/6.6.2019:
UO MSS poziva člane MSG, da naj težave rešujejo znotraj same IZS in ne z njenim
razdruževanjem. UO MSS predlaga UO MSG, da sprejet sklep predstavi udeležencem Zbora MSG
18. junija na samem začetku.
3. Priprava predlogov IZS o spremembi gradbene zakonodaje (Priloge 2.1 – 2.4)
Predloge spremembe je podrobno predstavil D. Prebil. Po razpravi, ki jo je načel H. Glatz, z izpostavitvijo
nesmiselnosti obveznih upravno-zakonodajnih vsebi, katerih se je večina članov pridružila, je izstopalo
izvajanje B. Špilerja, o za upokojene člane moteče različno tolmačenje generalne sekretarke na
izobraževanjih o spremenjeni zakonodaji, kjer je prvotno podala tolmačenje o dovoljevanju dela zanje v
času »do 2 uri«, na naslednjem pa je to spremenila v »do 4 ure«, ter S. Rodoška o nujnosti izdelave PZI
dokumentacije pred začetkom gradnje tudi za investicijsko vzdrževalna dela, je bil vezano na obvezne
upravno-zakonodajne vsebine pri izobraževanju članov sprejet sklep:
Sklep 3/6.6.2019:
UO MSS predlaga UO IZS sprejmem sklepa, da upravno-zakonodajne vsebine ne morejo/smejo biti
obvezne izobraževalne vsebine. Kot takšne naj se ohranijo edino strokovne vsebine.
4. Primer težave inženirjev kot vodij projekta – težava »prevladujoče stroke« (Priloga 3)
S strani M. Lenassi je bil predstavljena težava gradbenih inženirjev, ko na projektih, kot sta Bežigrajski
stadion in IKEA v Ljubljani, ne smejo nastopati kot vodje projektov zaradi takšnega tolmačenja MOP, ki
ima zaslombo v sekretarju arh. A. Prijonu.
Sklep 4/6.6.2019:
UO MSS ne sprejema smiselnosti tolmačenja, da za vodenje projekta kot merilo primernosti velja
»stroka, ki prevladuje«.
5. Seznanitev z dogajanjem v zvezi z sNES in (ne)delovanjem Strokovnega Sveta za URE/OVE pri
MOP/MzI
Mitja Lenassi je kot član SS predstavil njegovo (ne)delovanje, saj sestanka ni bilo že več kot eno leto,
zgolj podajanja različnih lastnih pobud, ki so brez redkih izjem dveh članov – M. Dobrina iz ZAPS in M.
Valenčiča iz ZEI, brez vsakršnega odziva. Vse je seznanil tudi s svežo informacijo, podane s strani ge.
Radovan, da nameravajo na MOP in MzI ustanoviti nov SS. Ob tem pa so spregledali, da je aktualni SS
imenovan (12. 7. 2017) za dobo treh let. Pomeni, sedanji SS ima mandat še za eno leto in mesec dni. S
tem v zvezi ni sprejet nikakršen nov sklep.
6. Ponovna uvedba izkaznic PI in digitalno potrjevanje izdelkov (Priloga 4)

Oba predloga je podrobno predstavil D. Prebil. Po razpravi, ki med razpravljavci ni kazala navdušenja za
drugo pobudo, predvsem zaradi morebitne zlorabe različnih podatkov, saj je evidenca že na UE, je bil na
glasovanju soglasno sprejet sklep:
Sklep 5/6.6.2019:
UO MSS podpira, da se digitalna izkaznica omogoči vsem, ki to sami želijo, ne podpira pa
digitalnega potrjevanja izdelkov inženirjev.
7. Določitev predstavnika sekcije na konferenci univerzalne gradnje
Sklep 3/5.3.2019:
Žiga Lebar je soglasno imenovan za predstavnika sekcije na tem dogodku.
8. Razno
8.1 Točkovanje izobraževanj
Ž. Lebar je predstavil povabilo za sodelovanje pri pregledovanju poklicnih kvalifikacij, za kar člani UO niso
prepoznali kot smiselno. Sicer Ž. Lebar predstavi »težave« pri postavljanju meril glede točkovanja in
obljubi pošiljanje zapisnika s tem v zvezi vsem članom UO.
8.2 Prevodi ASHRAE in spremljajoče dokumentacije
Prevodi in dokumentacija potekajo precej počasneje od predvidenega, D. Zajc, J. Povšič in M. Trojar v
kratkem predstavijo rezultate opravljenega dela. Tudi zaradi obračuna.
Seja je bila zaključena ob 18:00 uri.
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