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1. Potrditev zapisnika 72. redne seje UO MSRG
Sklep 73/1:
Zapisnik 72. seje UO MSRG se soglasno potrdi.

2. Volitve v organe MSRG
V mesecu juniju bo sklicana redna seja skupščine IZS in na njej bo izvoljena volilna komisija, ki
bo nato razpisala volitve v nove organe zbornice.
Statut IZS v (3) odstavku 23. člena določa, da potekajo volitve predsednika UO MS, članov UO
MS in predstavnikov MS v skupščini IZS na 3 mogoče načine:
•
•
•

Na zboru MS,
Z elektronskim glasovanjem,
S kombinacijo obeh.

Po 19. točki 59. člena statuta IZS mora UO MS pred razpisom volitev odločiti, kako bodo potekale
volitve.
Sklep 73/2:
UO MSRG je sprejel sklep, da se volitve izvedejo na zboru MSRG.
3. Stategija komuniciranja
Jana Lutovac Lah je predstavila strategijo komuniciranja na nivoju IZS.
Sklep 73/3:
Člani UO MSRG predlagajo, da se izpeljejo aktivnosti v zvezi z izboljšanjem vpisa na fakultetah, ki
izobražujejo inženirje s področja geologije, geotehnologije in rudarstva..
4. Prenova projektne skupine za varstvo okolja
Sklep 73/4:
UO MSRG predlaga Klementino Hrast, univ. dipl. inž. rud in geot., v projektno skupino za varstvo
okolja, ki je članica MST.

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

UO IZS se je pričel redno mesečno sestajati na sedežu 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 ….., bo predvidoma med
septembrom in novembrom 2021.

Pod točko 5. Dnevnega reda ni bilo sprejetih sklepov.
6. Razno
Po daljši razpravi v zvezi s črtanjem 13. člena Statuta IZS o stalnem in trajnem opravljanju poklicih
nalog, je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 73/4:
Na skupščini IZS bo dr. Dragotin Ocepek pojasnil zakaj ni smotrno črtati 13. člena statute IZS.

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

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

