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DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 65. redne seje UO MSRG
2. Obravnava aktov IZS
3. Razno

1. Potrditev zapisnika 65. redne seje UO MSRG

Sklep 66/1:
Potrdi se zapisnik 65. redne seje UO MSRG in se ugotovi, da ni neizvršenih sklepov.
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2. Obravnava aktov IZS
Generalna sekretarka je podala obrazložitev novih aktov IZS, ki jih bo potrebno sprejeti na skupščini
IZS. Predstavila je naslednje predloge aktov IZS:
 Volilni pravilnik IZS;
 Poslovnik o delu organov in delovnih teles;
 Splošni akt o finančnem poslovanju IZS;
 Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Po daljši razpravi je UO MSRG sprejel naslednje sklepe:

Sklep 66/2:
Volilni pravilnik IZS:
-

Pri podatkih o kandidatu samo letnica rojstva;

-

Datum vpisa od ustanovitve IZS.

Sklep 66/3:
Poslovnik o delu organov in delovnih teles:
-

Organi in delovna telesa zbornice, razen upravnega odbora zbornice, ne poslujejo med
15. julijem in 20. avgustom ter med 20. decembrom in 10. januarjem.

Sklep 66/4:
Splošni akt o finančnem poslovanju IZS:
-

Ni pripomb.

Sklep 66/5:
Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev:
-

Ni pripomb.

3. Razno
Pod točko razno je predsednik komisije za strokovne izpite Roman Maček predstavil vlogo
inženirke gradbeništva, ki je že pooblaščena inženirka in želi pridobiti status pooblaščene inženirke
tudi za področje rudarstva in geotehnologije. Po daljši razpravi je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 66/6:
Predsednik komisije za strokovne izpite pridobi mnenje strokovnih služb IZS in obvesti kandidatko.

Zapisal:
dr. Željko VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud.in geot.

Predsednik UO MSRG:
dr. Željko VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud. in geot.

