Naš znak: 01417-0023/2020-2
Datum: 01.07.2020

Z A P I S N I K
70. redne seje UO MSRG
Seja je potekala v torek, 30. 06. 2020 ob 15.00 uri
na IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Vabljeni člani:

•
•
•
•
•
•
•

Miran HUDOURNIK
Matej KORŠIČ
Roman MAČEK
dr. Dragotin OCEPEK
dr. Janez ROŠER
dr. Željko VUKELIČ
Gregor ŽIGMAN

Prisotni:

•
•
•
•
•
•
•

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 69. redne seje UO MSRG
2. Imenovanje Mirana Hudournika za člana nadzorne komisije IZS
3. Pregled predlogov sklepov 47. redne skupščine IZS
4. Poročanje o delu IZS
5. Razno

prisoten
odsoten
prisoten
prisoten
prisoten
prisoten
prisoten

1. Potrditev zapisnika 69. redne seje UO MSRG

Sklep 68/1: (ni izvršen)
Zadolži se predsednika za strokovne izpite Romana Mačka, da pripravi odgovor pooblaščeni
inženirki na vlogo za pridobitev PI MSRG.
Rok se podaljša do 01. september 2020.

Sklep 70/1:
Zapisnik 69. seje UO MSRG se soglasno potrdi.
2. Imenovanje Mirana Hudournika za člana nadzorne komisje IZS
Sklep 70/2:
UO MSRG predlaga UO IZS, da imenuje Mirana HUDOURNIKA, univ. dipl. inž. geot. in rud., za
člana nadzorne komisije IZS.

3. Pregled predlogov sklepov 47. redne skupščine IZS
Za 47. skupščino IZS, ki bo 02.07.2020 so predlagani naslednji sklepi za sprejem:
Predlog sklepov k tč. 1:
Na predlog predsednika zbornice se imenuje predsednika skupščine, zapisnikarja in dva
overovatelja zapisnika.
Potrdi se predlagani dnevni red 47. redne seje skupščine IZS.
Predlog sklepa k tč. 2:
Potrdi se poročilo overovatelja zapisnika 46. redne seje skupščine IZS.
Predlog sklepa k tč. 3:
Potrdi se spremenjen predlog sprememb Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju
pooblaščenih inženirjev.

Predlog sklepa k tč. 4:
Potrdi se letno poročilo in zaključni račun IZS za 2019.
Predlog sklepa k tč. 5:
Potrdi se predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2020, po katerem znaša znižana članarina
za leto 2020 100,00 EUR, s tem, da se presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 krije iz
nerazporejenih sredstev preteklih let.
Predlog sklepa k tč. 6:
Potrdi se spremembo 42. in 43. člena Statuta IZS.
Predlog sklepa k tč. 7:
Potrdi se spremembo četrtega odstavka 13. člena Statuta IZS.
Predlog sklepa k tč. 8:
Potrdi se predlog Volilnega pravilnika IZS.
Predlog sklepa k tč. 3, 6, 7 in 8:
Sklep 70/3:
UO MSRG soglaša z vsemi predlaganimi sklepi skupščine

4. Poročanje o delu IZS
Poročal sem o naslednjih vsebinah dela:
-

Upravni postopki so s preklicom epidemije pričeli teči;

-

Zaposleni v strokovnih službah delajo praviloma v prostorih IZS;

-

UO IZS se redno mesečno sestaja na sedežu IZS;

-

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

-

Komisije IZS so aktivne in se sestajajo redno sestajajo;

-

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

Pod točko 4. Dnevnega reda ni bilo sprejetih sklepov.

5. Razno
Pod točko 5. Dnevnega reda ni bilo razprave.

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

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

