
 

 

Naš znak: 01417-0005/2022-1  
Datum: 11.02.2022 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
77. redne seje UO MSRG 

 

Seja je potekala  v sredo, 09. 02. 2022 ob 14.00 uri 
preko aplikacije ZOOM 

 
 

Vabljeni člani: 
 
 

Prisotni: 

  

• Miran HUDOURNIK • prisoten 

• Željko STERNAD • prisoten 

• Matej NAGY • prisoten 

• Andrej KRESEVIČ 

• Andrej LOČNIŠKAR 

• prisoten 

• odsoten 

• dr. Janez ROŠER • prisoten 

• dr. Željko VUKELIČ • prisoten 

• Gregor ŽIGMAN 
 
 

• prisoten 
 

Prisoten: 
Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo  
Dejan Prebil, univ. dipl. inž. grad. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Predstavitev članov UO MSRG  

2. Predstavitev delovanja upravnega odbora MSRG v okviru zbornice  

3. Imenovanje članov v komisije za izobraževanje, komisije za strokovne izpite, člana strokovnega    

    sveta in v projektne skupine  

4. Honorar predsednika UO MSRG  

5. Predstavitev preteklih in tekočih aktivnosti UO MSRG ter prihodnje usmeritve  

6. Pregled zapisnika 76. redne seje UO MSRG in realizacije sklepov 

7. Razno 

 

 



 

 

1. Predstavitev članov UO MSRG  

Vsak član UO MSRG se je v kratkem predstavil (izobrazba, delovne izkušnje, zaposlitev, strokovno 

področje delovanja. 

 

2. Predstavitev delovanja upravnega odbora MSRG v okviru zbornice  

Dejan Prebil je člane UO MSRG seznanil z organizacijo IZS, nalogami UO MSRG, nalogami članov 

UO MSRG, odgovornostmi, pooblastili, delovanjem komisij na IZS in splošnimi usmeritvami za 

vsebinsko učinkovito delovanje matične sekcije 

 

3. Imenovanje članov v komisije za izobraževanje, komisije za strokovne izpite, člana strokovnega    

sveta in v projektne skupine 

 

Sklep 77/1:  

UO MSRG je sprejel soglasno, da predlaga naslednje člane v komisije IZS: 

Stalna delovna telesa UO IZS: 

• Komisija za izobraževanja:  dr. Mihael BRENČIČ, univ.dipl.inž.geol.  

• Komisija za strokovne izpite: Roman MAČEK, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.  

• Strokovni svet: dr. Jurij ŠPORIN, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.  

Druga delovna telesa IZS: 

• Projektna skupina za zakonodajo: dr. Dragotin OCEPEK, univ.dipl.inž.geol.  

• Projektna skupina za varstvo okolja: Klementina Hrast, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.  

• Projektna skupina za mednarodno sodelovanje: dr. Željko VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud.  

• Projektna skupina za javna naročila: Željko Strenad univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 

 

4. Honorar predsednika UO MSRG  

Sklep 77/2: 

Za opravljanje funkcije predsednika upravnega odbora MSRG je  predsednik UO MSRG 

upravičen do pavšalnega mesečnega zneska v višini 500,00 EUR bruto. 

 

 



 

 

5. Predstavitev preteklih in tekočih aktivnosti UO MSRG ter prihodnje usmeritve  

Člani UO MSRG so podali nekaj ključnih predlogov za delovanje v mandatnem obdobju: 

 

Sklep 77/3:   

UO MSRG bo deloval na naslednjih področjih: 

▪ Zagotavljanje enakopravnosti strok; 

▪ Priznavanju kompetenc inžinirjem geologije, rudarstva in geotehnologije; 

▪ Javna naročila; 

▪ Strokovno izobraževanje; 

▪ Izdaja strokovnih publikacij; 

▪ Aktivna udeležba na SID, 

▪ Uveljavljanje rudarskih tehnologij v gradbeništvu (rudarska zakonodaja npr. miniranje)  

  

6. Pregled zapisnika 76. redne seje UO MSRG in realizacije sklepov 

Opravljen je bil pregled 76. Seje UO MSRG. Ni nerealiziranih sklepov. 

 

7. Razno 

Pod točko 7. 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. 
                
                                           


