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Datum: 26.11.2021
Z A P I S N I K
zbora Matične sekcije gradbenih inženirjev
Zbor je potekal dne 25.11.2021 s pričetkom ob 15:30 uri,
v prostorih SMELT, Dunajska 160, Ljubljana.
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti
Ob 15:30 uri je predsednik UO MSG, Andrej Pogačnik ugotovil, da zbor ni sklepčen, saj je bilo na njem
prisotnih 30 članov MSG, kar je manj kot 10% članov MSG (259), zato se je pričetek zbora preložil na
isti dan ob 16:00 uri v istih prostorih, kot je bilo predvideno za prvi sklic.
Zbor se je pričel ob 16:00 uri. Na njem je bilo prisotnih 42 članov MSG.
Predsednik UO MSG Andrej Pogačnik je predlagal spremembo dnevnega reda, kar je bilo sprejeto.
Spremenjen dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti
2. Poročilo predsednika UO MSG
3. Poročilo delovne skupine za razdružitev MSG iz IZS
4. Volitve predsednika UO MSG, članov UO MSG in 12. članov skupščine iz MSG
5. Razno
2. Poročilo predsednika UO MSG
Predsednik UO MSG Andrej Pogačnik je podal poročilo o aktivnostih v preteklem mandatu UO MSG
(Priloga 2).
3. Poročilo delovne skupine za razdružitev MSG iz IZS
Poročilo delovne skupine za razdružitev sta podala dr. Samo Peter Medved in Lea Aracki.
Dr. Samo Peter Medved je spomnil na prejšnji zbor MSG, na katerem je bilo izglasovano, da se Matična
sekcija gradbenih inženirjev razdruži od IZS. Pojasnil je razloge, zakaj je do tega sploh prišlo ter zakaj
sklepa do sedaj ni bilo mogoče udejanjiti. Pojasnil je, da bi bila za odcepitev potrebna ustrezna
sprememba zakona, česar pa na ministrstvu niso želeli podpreti. Podal je mnenje, da bi bila najboljša
ponovna združitev obeh zbornic (IZS, ZAPS) v enotno zbornico z enakovrednimi sekcijami.
Lea Aracki je poročala o preteklih aktivnostih delovne skupine za razdružitev MSG iz IZS (Priloga 3).
Kljub opozorilu generalne sekretarke, da je potrebno sklepe, ki se sprejemajo na zboru, najaviti v sklicu
zbora, se je ob navzočnosti 13 članov MSG (ostali člani so le volili in odšli) sprejel sklep:
Sklep: Zbor se je seznanil z aktivnostmi delovne skupine za razdružitev od IZS.
4. Volitve predsednika UO MSG, članov UO MSG in 12. članov skupščine iz MSG
Predsednik volilne komisije dr. Janez Petek je na kratko predstavil, kaj se voli in kako glasuje. Prisotne
kandidate je povabil, da se kratko predstavijo prisotnim, če se želijo in če se še niso predstavili na spletu.
Ker se k predstavitvi ni prijavil nihče, je prisotne povabil h glasovanju.

Po izvedenem glasovanju, je volilna komisija preštela glasove oddane na zboru, odprla zapečateno
ovojnico z glasovi oddanimi na elektronskih volitvah v času od 12. do 18.11.2021 in jih prištela.
Predsednik volilne komisije je razglasil rezultate upoštevajoč 17. člen Volilnega pravilnika IZS. Zapisnik
volitev in poročilo o volitvah bo pripravila naknadno.
5. Razno
V času štetja glasov in po razglasitvi rezultatov volitev so prisotni člani UO MSG nadaljevali s splošno
razpravo.
Mag. Črtomir Remec je podal repliko na poročilo delovne skupine za razdružitev MSG iz IZS. Med
drugim je pojasnil, da se je za ponovno kandidaturo predsednika odločil, ker so ga k temu pozvale ostale
matične sekcije.
Na vprašanje Dejana Bogataja o vodenju del in posameznih delih je odgovorila generalna sekretarka,
ki je zatem pojasnila tudi, zakaj v predlogu GZ-1 ni nekaterih želenih sprememb (revizija projektne
dokumentacije, nadzorni inženirji), čeprav se je IZS zanje zavzemala in MOPu posredovala konkretne
predloge, da pa predlog GZ-1 rešuje pričakovane pravice vodij del za manj zahtevne objekte po ZGO1. MOP (pravniki) meni, da problematika nadzornih inženirjev sodi v ZAID in se jo bo reševalo, ko se bo
spreminjal ZAID. Uvedbe revizije projektne dokumentacije pa ni bilo mogoče doseči zaradi izrecnega
nasprotovanja ministrstva našemu predlogu. Tretja obravnava predloga GZ-1 bo na dnevnem redu
decembrske seje DZ RS. Če bo zakon potrjen, se bo pričel uporabljati 1.6.2022.
Priloge:
- Priloga 1: Lista prisotnih na zboru.
- Priloga 2: Poročilo predsednika UO MSG
- Priloga 3: Poročilo delovne skupine za razdružitev MSG iz IZS – Lea Aracki
Zapisal:
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo
Dejan Prebil

Predsednik UO MSG
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad., l.r.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi
Pozdravljeni na rednem zboru Matične sekcije gradbenikov na katerem bomo izvedli volitve
predsednika in članov upravnega odbora matične sekcije in člane skupščine IZS iz matične sekcije
gradbenikov.
Mandat tega upravnega odbora je pravzaprav še najbolj zaznamoval izredni zbor matične sekcije,
ki je bil sklican na pobudo 58 članov, ki so izrazili nezadovoljstvo z vplivom članstva matične sekcije
na zastopanost in neproporcionalnost odločanja v skupščini IZS in nedovoljšnjim angažmajem IZS
pri sprejemanju Gradbenega zakona. Obravnaval je dve glavni točki in sicer: Razdružitev Matične
sekcije gradbenikov iz zbornice IZS in Aktivnosti za spremembo Gradbenega zakona in Zakona o
arhitekturni in inženirski dejavnosti. Na zboru je bila ustanovljena delovna skupina, katere
predstavnik Samo Peter Medved bo na današnjem zboru podal poročilo o aktivnostih, ki so bile
vodene.
Preden dam besedo gospodu Medvedu, bi rad izkoristil priložnost in naštel nekaj aktivnosti, ki smo
jih izvajali v iztekajočem se mandatu. Najprej naj spomnim, da je imel ta upravni odbor dva
predsednika. V obdobju med letoma 2016 in 2019 je MSG zelo angažirano vodil dr. Medved.
Močno se je zavzemal za povrnitev ugleda gradbeništva, mobilizacijo in enotnost gradbenikov pri
IZS, izboljšanje komunikacije s članstvom, ozaveščanja članstva glede položaja gradbeništva v
Sloveniji in znotraj IZS, za kar se mu iskreno zahvaljujem. Sam sem njegove aktivnosti nadaljeval in
upam, da sem bil dostojen naslednik. Aktivnosti torej:
Pred izvedbo izrednega zbora smo organizirali posvet na katerem smo premleli opcije, ki nas
čakajo v primeru sklepa o razdružitvi od Inženirske zbornice. Udeležba je bila številna, udeleženci z
vseh področij – tako projektiranja, kot nadzora in izvedbe smo zrelo in polemično razpravljali o
naši prihodnosti.
Organizirali smo še dva posveta, enega v zvezi s potresno prenovo, ki jo Slovenija potrebuje in
drugega na temo energetskih sanacij in spet konflikta, ki je nastal, ko je EKO sklad odvzel možnost
izdelave projektne dokumentacije za energetske sanacije fasad pooblaščenim inženirjem
gradbeništva in monopol podelil arhitektom. V zvezi s to problematiko smo se z EKO skladom tudi
sestali in jim predstavili naša stališča v zvezi s problematiko.
Organizirali bi še več posvetov, če nam ne bi Corona za precej časa preprečila razprave v živo. Na
vsak način je potrebno v naslednjem mandatu organizirati še posvet v zvezi s sanacijo starejših
zidanih stavb, v načrtu je periodično srečevanje gradbenikov s področja projektiranja, vodenja
gradenj in nadzora.
Na področju strokovnega dela smo se lotili prevoda Smernice za nizke pregrade, pridobili smo
soglasje od izdajatelja smernice in naročili prevoda pri SLOCOLD ‐ prevod smernice bo predvidoma
zaključen in izdan še letos. Prevedli smo tudi smernico za asfalte.
Nedavno smo poslali pobudo vsem slovenskim občinam, da naj se pri vzdrževalnih delih v javno
korist tudi pri lokalnih cestah izvajajo recenzije, kot je to zapovedano v predpisih in kot se to izvaja
pri regionalnih cestah in avtocestah.
Slovensko gradbeništvo je v zadnjih nekaj letih doživelo razcvet, ki pa hkrati nam pooblaščenim
inženirjem prinaša tudi veliko skrbi in nalaga veliko odgovornost, da naše projektiranje, vodenje in
nadziranje gradenj opravljamo na visoki strokovni ravni z veliko natančnostjo in pazljivostjo.
Težava, ki nas v teh časih velikih gradbišč tare, so kadri. Naša panoga se sooča z velikim
pomanjkanjem kadrov, ki so sposobni vodit projekte, se soočat z izzivi projektov, ki se odpirajo.
Današnjo konjunkturo smo zaradi zmanjšanega zanimanja za panogo, slabega vpisa v
izobraževalne ustanove, pričakali kadrovsko podhranjeni, generacijska kriza in staranje
strokovnjakov bo izrazito vplivalo na delovanje gospodarskih subjektov in s tem na sposobnost

projektiranja in izvajanja ne samo velikih ampak tudi srednjih in manjših projektov. Da bi vsi tisti
inženirji ‐ projektanti, izvajalci in nadzorniki ‐ pred katerimi so veliki projektni izzivi kvalitetno in
optimalno delali je izjemno pomembno vseživljenjsko izobraževanje. Kamenček v mozaik dobrih
inženirskih rešitev smo dodali tudi z organizacijo inženirskih dnevov, kjer smo prispevali po enega
dopoldanskega govornika in zelo kvaliteten popoldanski program sekcije. Nekaj težav smo imeli z
animiranjem predavateljev za ostala redna izobraževanja, zato pozivam vse, ki ste pripravljeni
podajat svoje znanje kolegom pridite in se vključite v izobraževalne programe kot predavatelji. S
sofinanciranjem pa smo vedno pri velikih izobraževalnih dogodkih – zborovanju gradbenih
konstrukterjev, Mišičevem vodarskem dnevu, posvetu Društva za ceste Maribor, Šukljetovih
dnevih, konferenci o predorih in podzemnih objektih.
Inženirska zbornica je na pobudo Matične sekcije gradbenikov po dveh močnih potresih, ki sta se
zgodila v naši soseščini najprej, kot rečeno, izvedla posvet na to temo, potem pa tudi intenzivirala
pritisk na odločevalce v Sloveniji, da je potrebno ukrepati v zvezi s potresno odpornostjo našega
stavbnega fonda. Z dopisom smo pozvali evropske poslance, naj pomagajo pridobiti kohezijska
sredstva za namen obnove starejšega stavbnega fonda v Sloveniji, Službi vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo poslali Poziv za zagotovitev sredstev ojačitve
stavbnega fonda iz kohezijskih sredstev, udeležili smo se razprave na Odboru za infrastrukturo v
parlamentu. Poslanci so na naš poziv na seji odbora za infrastrukturo zadolžili Ministrstvo za okolje
in prostor naj pripravi Resolucijo o programu krepitve potresne varnosti. Ministrstvu smo pri
pripravi ponudili pomoč, ki jo je sprejel in skupaj smo Resolucijo že pripravili do nivoja predstavitve
na Ministrstvu.
Še en dokument, ki bo praktično vsem pooblaščenim inženirjem olajšal, pravzaprav standardiziral
delo je po mnogo urah dela ugledal luč sveta. Pravila stroke – zvezek 0 in zvezek 1 sta po
dokončnem usklajevanju in redakciji objavljena v javno obravnavo in pričakujeta vaše branje in
pripombe. Pripraviti bo potrebno tudi ostale zvezke, ki detajlno obravnavajo gradbeno inženirske
objekte. Potrebovali bomo strokovnjake, ki bodo soustvarili vsebine, zato vabim tiste, ki vam ni
škoda časa za delo v korist vseh inženirjev, da se pridružite delovni skupini, ki bo začela z delom v
naslednjem mandatu.
Seveda ne morem mimo teme, ki nas je zelo okupirala v zadnjih nekaj letih. Novi Gradbeni zakon in
vodenje projektiranja. Novi Gradbeni zakon je v parlamentu preživel prvo branje in gre v nadaljnjo
proceduro. Optimistično računam, da bo sprejet. Napisan je tako, da je jasen, pregleden, daje
poudarek stroki in ne daje monopola pri vodenju projektiranja eni stroki. Arhitekti in inženirji smo
pri vodenju projektiranja izenačeni. Arhitekti si seveda še vedno zelo močno prizadevajo, da bi
vzpostavili prejšnje stanje in v parlamentu na sejah odborov za kulturo in infrastrukturo, ki sta
obravnavala omenjeni zakon z mnogimi razpravami branijo monopolni položaj arhitektov, ki je s
tem, ko so vodje projektov za stavbe lahko tudi inženirji ogrožen. Sklepi, ki so jih predlagali na
odborih niso bili sprejeti in novi Gradbeni zakon je, kot rečeno, zaenkrat še na dobri poti do
sprejetja.
Vrnimo se nazaj k stroki. Vse prisotne in tiste, ki jih danes ni tukaj, pozivam, da predstavljate svoje
delo v strokovni literaturi, predvsem Gradbenem Vestniku, ki je naše edino strokovno glasilo in bo
letos, na pobudo Matične sekcije gradbenikov, doživelo grafično prenovo in s tem modernejšo
vizualno podobo. V matični sekciji smo bili pobudniki širše medijske kampanje za približanje
poklica inženirja širši javnosti. Izdelana je bila strategija oglaševanja, začeli pa smo tudi s
predstavitvijo poklica preko raznih oddaj na nacionalni televiziji. Upam, da se bo s tem naš poklic,
ki je naporen a hkrati neverjetno lep in poln izzivov ter raznolikosti, tudi v javnosti znebil stigem, ki
so ga v preteklosti bremenile in postal v družbi spoštovan kot si zasluži. Seveda moramo k temu
največ prispevati sami, predvsem z izpostavljanjem dobrih inženirskih dosežkov in kvalitetnim

delom. Matična sekcija poskuša kvalitetnejše delo zagotoviti tudi z vplivom na študijske programe
in s tem, da je izoblikovala kompetenčni profil, ki določa minimalne vsebine, potrebne za pristop k
strokovnemu izpitu. Že izdelan kompetenčni profil v zadnjem času še nekoliko prilagajamo v smeri
večje fleksibilnosti in možnosti vključitve več študijskih programov. Seznanjeni smo bili s prenovo
študijskega programa na ljubljanski fakulteti, ki bo enovit petletni univerzitetni program, kar
pozdravljamo.
Začeli smo z novo aktivnostjo in sicer smo se skupaj z Zbornico za arhitekturo prijavili na razpis
Mestne občine Maribor za organizacijo natečaja za brv preko Drave. Upam, da bomo lahko v
prihodnosti natečaje za inženirske objekte vodili sami, saj na koncu koncev so inženirski objekti –
mostovi in drugi podobni objekti – evidentno gradbeni objekti in organizacija in upam tudi
udeležba naj bi bila posledično prvenstveno v rokah pooblaščenih inženirjev.
Intenzivirali smo tudi mednarodno dejavnost, imamo stalnega predstavnika v ECCE (Evropski svet
gradbenih inženirjev) – med drugim smo se udeležili dveh generalnih skupščin ECCE (preko spleta),
pripravili odgovore na spletno anketo v zvezi z nadaljnjimi usmeritvami ECCE in trenutno
pripravljamo prispevek za ECCE e‐journal.
Na koncu naj vas še spomnim na pomemben podatek, ki ga seveda vsi poznate: letos Inženirska
zbornica obeležuje 25 let od ustanovitve. Okroglo obletnico smo obeležili s spletno galerijo
najpomembnejših inženirskih dosežkov tega časa in organizacijo Strateškega foruma, ki je potekal
23. novembra, torej na dan ustanovitve Zbornice in je obravnaval tri glavne teme, ki obeležujejo
sodobno gradbeništvo: digitalna preobrazba, zeleni prehod in varnost. Forum je potekal spletno in
je bil zelo dobro obiskan.
Danes imamo torej na sporedu našega zbora volitve članov in predsednika upravnega odbora in
članov skupščine. Nekaj, pravzaprav večina, vas je že oddala svoj glas na elektronskih volitvah
ostale pa pozivam, da svoj glas oddate danes.
Hvala.

