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1. Potrditev zapisnika 68. redne seje UO MSRG

Sklep 68/1: (ni izvršen)
Zadolži predsenika za strokovne izpite Romana Mačka, da pripravi odgovor pooblaščeni inženirki na vlogo
za pridobitev PI MSRG.
Rok se podaljša do 19. junij 2020.

Sklep 69/1:
Zapisnik 68. seje UO MSRG se soglasno potrdi.
2. Izobraževanje – SPLET, VIDEO KONFERENCA
Člane UO sem seznanil, da do nadaljnega poteka izobraževanje preko spleta. Imamo dve vrsti izobraževanj:
Posneta predavanja in predavanja preko video aplikacij v živo. V nadaljevanju razprave smo sprejeli sklep,
in sicer:

Sklep 69/2:
Janez Rošer povpraša Boris Salobirja ali je pripravljen v mesecu maju ali v prvi polovici meseca junija 2020
izvesti izobraževanje (naslov dogovorita) preko video aplikacije v živo. Ostali člani UO pa predlagajo
dodatne teme izobraževanj, ki bi jih izvedli v omenjenem obdobju. Do 12.05.2020 mi predloge sporočijo na
elektronsko pošto.

Sklep 69/3:
Komisiji za izobraževanje predlagamo organizacijo strokovne ekskurzije na gradbišču trase železnice
Maribor – državna meja. Ekskurzijo bo vodil Roman Maček DRI.
3. Poročanje o delu IZS
Poročal sem o naslednjih vsebinah dela:
-

Upravni postopki in roki ne tečejo do preklica;

-

Zaposleni v strokovnih službah delajo praviloma od doma, v prostorih IZS se zagotavlja dežurstvo;

-

UO IZS se redno mesečno sestaja preko aplikacije ZOOM;

-

IZS aktivno komunicira z ministrstvi in predlaga spremebe in dopolnila na aktualno zakonodajo;

-

Komisije IZS so aktivne in se sestajajo po potrebi;

-

Datum skupščine v letu 2020 še ni znan;

-

Datum volitev članov UO Matičnih sekcij, članov skupščine IZS ….., še ni znan.

Pod točko 3. Dnevnega reda ni bilo sprejetih sklepov.
4. Razno
Pod točko 4. Dnevnega reda ni bilo razprave.
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