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Sejna soba IZS 
 
 
 

Vabljeni člani: 
 
 

Prisotni: 

  

• Miran HUDOURNIK • pooblastilo 

• Željko STERNAD • pooblastilo 

• 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 

• Martina Babnik (2. točka)              prisotna 

• mag. Irena Andrejašič Troha         prisotna 
                        

• prisoten 
 

  
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 80. seje  

2. Predhodno preverjanje poklicnih kvalifikacij  

3. Pregled predlogov sklepov 53. redne seje skupščine  

4. Potrditev članov nadzornih komisij  

5. Razno 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. Pregled zapisnika 80. seje UO MSRG 

Po pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da ni neizvršenih sklepov in ni bilo pripomb na zapisnik 

 

    2. Predhodno preverjanje poklicnih kvalifikacij  

V dopisu 35100-107/2023-2550-1 z dne 2. 1. 2023, Ministrstvo za naravne vire in prostor, postavlja 

vprašanje ali je smiselno predhodno preverjanje poklicnih kvalifikacij ponudnikov storitev iz tujine za poklic 

Pooblaščeni inženir pri reguliranih poklicih iz pristojnosti IZS oz. ZAPS. Po daljši razpravi in pojasnilih 

strokovnih služb IZS (mag. Irena Andrejašič Troha, Martina Babnik), je UO MSRG sprejel naslednji sklep: 

SKLEP 1/81 

UO MSRG nasprotuje ukinitvi varovanja javnega interesa slovenskih državljanov in podjetij preko 

mehanizma preverjanja izpolnjevanja pričakovanih kompetenc kandidatov za status pooblaščenega 

inženirja. Inženirji geologije, rudarstva in geotehnologije opravljajo svoj poklic tudi na strokovnih področjih, 

ki niso povezani z graditvijo objektov. V primeru, da se ne preverjajo njihove kompetence na področju 

graditve (izobrazba, strokovni izpit, ustrezne inženirske reference …), dopuščamo možnost, da bodo tujci 

pridobili status Pooblaščenega inženirja brez znanj, ki so definirana v gradbeni zakonodaji in predpisih. 

Pomeni, da ne bodo izpolnjevali bistvenih znanj vezanih na varnost pred porušitvijo, požarom, varnost pri 

uporabi ipd..  

 

     3.  Pregled predlogov sklepov 53. redne seje skupščine  

Na skupščini so predlagani naslednji sklepi: 

- Predlog sklepov k tč. 1: Na predlog predsednice skupščine zbornice se imenuje zapisnikarja in dva 

overitelja zapisnika. Potrdi se predlagani dnevni red 53. redne seje skupščine IZS.  

- Predlog sklepa k tč. 2: Potrdi se plan dela in finančni načrt IZS za leto 2023.  

- Predlog sklepa k tč. 3: Potrdi se Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o 

strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev. UO IZS se pooblasti za pridobitev mnenja 

Ministrstva za okolje in prostor in nomotehnično uskladitev besedila z Ministrstvom za okolje in 

prostor in Službo vlade RS za zakonodajo 

Po seznanitvi s sklepi skupščine, člani skupščine iz MSRG, niso imeli pripomb. 

 

4. Potrditev članov nadzornih komisij  

 

SKLEP 2/81 

 

UO IZS predlagamo, da imenuje člane nadzorne komisije MSRG, in sicer: 



 
 

 

 

 

- Roman Maček 

- Dr. Dragotin Ocepek 

- Dr. Borut Petkovšek 

- Marjeta Vrančič 

 

4. Razno 

Člane upravnega odbora in skupščine sem ponovno 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. 
                
                                           


