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1. Potrditev zapisnika 71. redne seje UO MSRG 
 

Sklep 72/1:  
Zapisnik 71. seje UO MSRG se soglasno potrdi. 

 

2. Korespondenčna seja skupščine IZS 
 
UO MSRG so bili predstavljeni predlagani sklep skupščine IZS, in sicer: 

Predlog sklepa k tč. 1: Potrdi se predlagan dnevni red.  

Predlog sklepa k tč. 2: Potrdi se poročilo overitelja zapisnika 47. redne seje Skupščine IZS. 

Predlog sklepa k tč. 3: Prične se z volilnimi postopki na podlagi veljavnega Statuta IZS.  

Predlog sklepa k tč. 4: Potrdi se plan dela in finančni načrt IZS za leto 2021 s tem, da se razlika 

med prihodki in odhodki krije iz poslovnega sklada. Članarina za člana vpisanega v imenik 

pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom za leto 2021 se določi v višini 120,00 EUR. 

V letu 2021 so posamezniki, ki so istočasno vpisani tako v imenik vodij del kot imenik pooblaščenih 

inženirjev, oboje z aktivnim poklicnim nazivom, oproščeni plačila pristojbine za vodenje v imeniku 

vodij del; ob hkratnem vpisu v oba imenika se plača le eno vpisnino. 

 
3. Predlogi za imenovanje članov Komisije za strokovne izpite za pooblaščene inženirje 

MSRG 
 

Sklep 72/2:   
UO MSRG predlaga UO IZS, da potrdi naslednje člane Komisije za strokovne izpite za 
pooblaščene inženirje MSRG: 
 

Željko Sternad univ.dipl.inž.rud. in geot. izpraševalec 
za predmet Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prosto       

mag. Franc Likar univ.dipl.inž.rud. in geot. izpraševalec 
za predmet Investicijski procesi in vodenje projektov 

Primož Bizilj univ.dipl.inž.rud. in geot. izpraševalec 
za predmet Varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri g   

Primož Bizilj univ.dipl.inž.rud. in geot. izpraševalec 
za predmet 

Varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri g   
Področni predpisi in standardizacija s področja graditv   

mag. Franc Likar univ.dipl.inž.rud. in geot. izpraševalec 
za nalogo Geotehnične konstrukcije, podzemne gradnje, geome  



 

 

Željko Sternad univ.dipl.inž.rud. in geot. izpraševalec 
za nalogo Razstreljevanje in zračenje 

Primož Bizilj univ.dipl.inž.rud. in geot. izpraševalec 
za nalogo Projektiranje, miniranje 

dr. Jurij Šporin univ.dipl.inž.rud. in geot. izpraševalec 
za nalogo Geotehnične konstrukcije, podzemne gradnje, geomehanik  

dr. Drago Ocepek univ.dipl.inž.geol.  izpraševalec 
za nalogo Geotehnične konstrukcije, geomehanika 

dr. Mihael Brenčič univ.dipl.inž.geol.  izpraševalec 
za nalogo Hidrogeologija 

Milan Zabukovec univ.dipl.inž.rud. in geot. izpraševalec 
za nalogo Projektiranje, miniranje 

 

4. Predlogi predavanj za SID 2021 
 

Sklep 72/3:   
Člani UO MSRG posredujejo teme predavanj in predavatelje za SID 2021 do 18.12.2020. Do 

28.12.2020 jih bomo posredovali Komisiji za izobraževanje. 
 

5. Poročanje o delu IZS 
 

Poročal sem o naslednjih vsebinah dela: 

 

- UO IZS se redno mesečno sestaja preko aplikacije ZOOM IZS; 

- IZS aktivno komunicira z ministrstvi in predlaga spremebe in dopolnila na aktualno 

zakonodajo; 

- IZS aktivno dela na promociji inženirskih poklicev; 

- Komisije IZS so aktivne in se redno sestajajo; 

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

 

Pod točko 5. Dnevnega reda ni bilo sprejetih sklepov. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Razno   

 
Pod točko 6. Dnevnega reda ni bilo razprave. 

 

 
 

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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