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Vabljeni člani: 
 

Prisotni: 

• Miran HUDOURNIK • odsoten 

• Željko STERNAD • pooblastilo ŽV 

• Matej NAGY • odsoten 

• Andrej KRESEVIČ 

• Andrej LOČNIŠKAR 

• prisoten 

• prisoten 

• dr. Janez ROŠER • odsoten  

• dr. Željko VUKELIČ • prisoten 

• Gregor ŽIGMAN 
 

Dodatno povabljeni: 
 

• Roman MAČEK                     prisoten 

• Melhior PREGL                     prisoten 

• Marjeta VRANČIČ                 prisotna 

• Dejan PREBIL                       prisoten   

• Mag. Barbara Škraba Flis     odsotna   

• Dr. Mihael BRENČIČ            prisoten                                                                
 

• pooblastilo ŽV 
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1. Izobraževanja 

 

Član Komisije za izobraževanje dr. M. Brenčič je predstavil predvidene vsebine izobraževanj 

za SID 2023 in izobraževanj IZS za leto 2023. Obenem je zaprosil da sodelujoči na seji 

predstavimo svoje poglede in teme za izobraževanja. 

Po daljši razpravi članov UO MSRG in članov skupščine MSRG je bil sprejet naslednji sklep: 

Sklep 79/1:  

Za SID 2023 so okvirne predlagane teme naslednje (dokončen naslov predavanj bo 

usklajen z avtorji in dr. M. Brenčičem): 

- Plenarni del: 

• Požarna varnost v predorih 

- Popoldanski del: 

• Požarna varnost v premogovnikih in podzemnih objektih 

• Miniranje 

• Preprečevanje onesnaženja zaradi požarnih vod 

 ter, morebitno povezovanje s predavanji MSG. 

 

Za izobraževanja IZS 2023 so okvirne predlagane teme naslednje (dokončen naslov 

predavanj bo usklajen z avtorji in dr. M. Brenčičem): 

Metanski režim pri gradnji cestnih in železniških predorov, 

Koncesije v rudarstvu 

Sodobne tehnologije vrtanja 

Nabor predavanj bo še dopolnjen na Komisiji za izobraževanje 

 

2. Pregled zapisnika 78. seje 

Po pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da ni neizvršenih sklepov. 

 

3. Plan dela za leto 2023 

 

Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 

 

 



  

 

Sklep 79/2:  

PLANIRANE AKTIVNOSTI V LETU 2023: 

- ažuriranje programov strokovnih izpitov 

- delovanje strokovnega sveta 

- delo komisije za spremljavo sprememb in dopolnitev GZ in ZRud (pravilniki) 

- izvedba izobraževanj, ki so pomembna za delovanje MSRG (samostojno in v okviru 

akademije), organizacija strokovnih ekskurzij za člane MSRG  

- izvedba sej 

- izvedba zbora matične sekcije 

- sodelovanje pri skupnih aktivnostih IZS 

- odgovarjanje na vprašanja članov 

- sodelovanje pri dokončanju izdelave Pravil stroke, ki podrobneje določajo način 

izdelave projektne dokumentacije 

- izdaja brošure ob 100. obletnic SKOKA ČEZ KOŽO 

- projekt MSRG: » Implementacija standardov in minimalni obseg raziskav v 

hidrogeologiji«. Vodja projekta: Melhior PREGL                                                                                                   

Projekt se bo izvajal dve leti in je vrednoten:                                                                              

2023: 8.000 €                                                                                                                            

2024: 8.000 €                                                                                                                                 

Po potrditvi plana dela za leto 2023 na UO IZS in skupščini IZS, bo predstavljena 

projektna naloga in strokovni tim. 

Finančni načrt pa bo oblikovan na seji UO IZS. 

 

4. Problematika NI in VD 

D. Prebil je prestavil predloga UO MSG in sicer: 

1. UO MSG je na predlog svoje delovne skupine potrdil predlog spremembe Splošnega akta 

o strokovnem izpitu za PI, s katerim naj bi se spremenil 2. odstavek 22. člena tako, da bi se 



  

 

omogočil pristop k SI ne le s praktičnimi izkušnjami iz projektiranja, ampak tudi nadzora ali 

vodenja del.  

Njihov predlog se glasi tako: Predlog spremembe 2. odstavka 22. člena Splošnega akta o 

strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja Besedilo naj se dopolni kot sledi (z rdečim 

besedilom): (2) Prijavi mora kandidat predložiti potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih 

izkušnjah in tri referenčna dela iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov, nadzora nad 

gradnjo objektov oziroma vodenja del (izvajanja gradbenih, obrtniških oziroma inštalacijskih 

del). Če kandidat ne more predložiti referenčnih del, mora izdelati pisno nalogo.  

Opomba: Besedilo mora biti primerno za vse stroke, zato so navedena tudi inštalacijska dela. 

Pojasnilo: UO MS do predlogov sprememb aktov sicer niso obvezani sprejemati stališč in 

mnenj, vendar pa jih lahko obravnavajo in se do njih opredelijo. Predlog za spremembo akta 

o SI bo posredovan v obravnavo in mnenje komisiji za strokovne izpite. Po pridobitvi mnenja 

ga bo obravnaval UO IZS. 

2. Poleg tega je UO MSG na predlog iste delovne skupine na UO IZS naslovil poziv, da se na 

MOP znova posreduje dopis s predlogom za spremembo ZAID, s katerim bi uredili status ND 

in VD z 2. Bol. stopnjo izobrazbe oziroma ekvivalentno. Postali bi PI brez pooblastila za 

projektiranje. 

Sklep 79/3:  

Po daljši razpravi članov UO MSRG in članov skupščine MSRG je bilo soglasno 

sprejeto, da  predloga podpremo 

 

5. Razno 

Pod točko razno 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. 
                
                                           


