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

 

Seja je potekala  v torek, 13. 12. 2022 ob 13.30 uri 
v restavraciji Ošterija Pr'Noni, Cesta v Gorice 1, 1000 Ljubljana. 

 
 

Vabljeni člani: 
 
 

Prisotni: 

  

• Miran HUDOURNIK • odsoten 

• Željko STERNAD • prisoten 

• Matej NAGY • prisoten 

• Andrej KRESEVIČ 

• Andrej LOČNIŠKAR 

• prisoten 

• odsoten 

• dr. Janez ROŠER • prisoten  

• dr. Željko VUKELIČ • prisoten 

• Gregor ŽIGMAN 
 

Dodatno povabljeni: 
 

• Roman MAČEK                     prisoten 

• Melhior PREGL                     prisoten 

• Marjeta VRANČIČ                 prisotna 
                        

• odsoten 
 

  
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 79. seje  

2. Plan dela za leto 2023  

3. Slovenski inženirski dan 2023  

4. Razno 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Pregled zapisnika 79. Seje 

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

 

2. Plan dela za leto 2023  

Seznanil sem člane, da je plan dela naše matične sekcije bil s strani upravnega odbora potrjen, ni 
pa še bil finančno ovrednoten, bo pa na decembrski seji UO IZS. 

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 €                                                                                                                                  

 



 

 

 

3. Slovenski inženirski dan 2023 

Seznanil sem člane, da je bil sprejet program SID in da bo objavljen v začetku leta 2023: 

 

- Plenarni del: 

Požarna varnost v predorih 

- Popoldanski del: 

Požarna varnost v premogovnikih in podzemnih objektih 

Miniranje 

ter, morebitno povezovanje s predavanji MSG. 

 

 

4. Razno 

Člane upravnega odbora sem zaprosil, da se polno angažirajo s svojimi aktivnostmi pri 

organizaciji in izvedbi jubilejnega 100. Skoka čez kožo, ki bo 01.04.2023 v dvorani 

ljubljanskega hotela Union. 

 

 

 

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


