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• Potrditev zapisnika 70. redne seje UO MSRG 
 

 
Sklep 71/1: 
Potrdi se zapisnik 70. redne seje UO MSRG in se ugotovi, da so vsi sklepi izvršeni. 
 

• Izobraževanje – program 2021 
 

Sklep 71/2: 
Za leto 2021 UO MSRG predlaga naslednja izobraževanja: 

- Mihael BRENČIČ: Vpliv podzemne vode na gradnjo v urbanih območjih; 

- Andrej  ŠTIMULAK: Izvajanje nadzora pri gradnji predorov 

- Željko VUKELIĆ: Izraba plitve geotermije za ogrevanje objektov v različnih geoloških 

pogojih. 

 
3. Pooblaščeni inženirji MSRG in javni razpisi 

 

Člani matične sekcije ugotavljajo, da se v zadnjem času pojavljajo razpisi Direkcije RS za 
infrastrukturo, ki pri izgradnji geotehničnih objektov in projektiranju le teh izločajo PI MSRG in jim 

ne dopuščajo, da bi sodelovali kot projektanti oziroma vodje del. Kompetence pooblaščenih 

inženirjev geotehnologije in rudarstva pa so ustrezne in potrjen  s strani IZS, za izvajanje tovrstnih 

del. Obravnavana sta bila dva razpisa: 

• Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave R13 in R14 
Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Osilnica  

in 

• Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave R13 in R14 
Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Osilnica  

 

Po daljši razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 

Sklep 71/3: 
Pozove se UO IZS, da se opredeli do pogojev razpisov Direkcije RS za infrastrukturo ter 

seznani direkcijo s kompetencami PI MSRG. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Poročanje o delu IZS 
 

Na kratko sem poročal o delu UO IZS: 

 
 

5. Razno 
 

• Vloga Ksenije Štern k prijavi na strokovni izpit za pooblaščenega inženirja za področje 
rudarstva in geotehnologijo 

 
Sklep 71/4: 
Ksenji Štern, univ.dipl.inž.grad., se zavrne prijava na strokovni izpit za pooblaščenega inženirja 
za področje rudarstva in geotehnologije, ker nima ustrezne tehnične izobrazbe s področja 
rudarstva in geotehnologije in sicer študijski program gradbeništva, ki ga je zaključila, nima 
bistvenih predmetov s področja geologije, hidrogeologije, podzemnih gradenj, strojev in naprav 
v geotehnologiji in rudarstvu, kemije in elektrotehnike. 
 
 
Zapisal:        Predsednik UO MSRG: 
 
dr. Željko VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud.in geot.              dr. Željko VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud. in geot. 
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