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1. Pregled zapisnika 101. seje in realizacija sklepov  
 
 
Ostaja odprt sklep št. 356 UO MSGeo  -  poziv strokovnim službam IZS, da pripravijo osnutek 
zborničnega akta, ki bi urejal uporabo izkaznice (priloga1: Predlog-uvedba_izkaznic.docx)   
 
Sklepi št. 359 izveden, M. Vugrin s sodelavci (GIZ-GI) je pripravila dokument z naslovom 
IZS_Pregled_zakonov_in_predpisov-november2020 in bo objavljen na spletni strani MSGeo. 
 
Sklep 361 – imenovanje komisije za strokovne izpite; na podlagi poziva strokovnih služb je potrebno 
imenovati predstavnike komisije ponovno skupaj s predmeti za katere so imenovani. Imenovati je 
potrebno predsednika komisije za strokovne izpite. Na glasovanje je bil podan predlog, da se dr. Aleš 
Breznikarja imenuje za predsednika komisije za strokovne izpite za področje geodezije.    
 
Sklep št 362 
UO je soglasno potrdil dr. Aleš Breznikarja za predsednika komisije za strokovne izpite za področje 
geodezije. Za ostale predlagane člane se predlog dopolni s predmeti za katere so imenovani.    
 
 
2. Cenik geodetskih storitev 
 
V razpravi je bil predstavljen predlog novega Cenika geodetskih storitev (splošni in tarifni del). UO je v 
razpravi uskladil podane pripombe s strani članov UO (Breznikar, Lenarčič, Kovačič), prav tako se je 
ponovno skupinsko pregledal celoten cenik po posameznih storitvah in postavkah, ki določajo končno 
ceno.     
Sklep št 363 
UO je soglasno potrdil predlog dopolnil in sprememb Cenika geodetskih storitev. Matej Plešnar in 
Matej Kovačič pripravita čistopis Cenika, ki se pošlje v sprejem UO IZS.  
 
3. Inženirski dan 2021 – Zaščita pred potresom in ostalim in naravnimi nesrečami 
 
Članom UO je bila podana informacija o dosedanjih aktivnostih glede inženirskega dneva. Sekcija 
geodetov ima cilj da bi se z lastno tematiko/predavanjem vključila tudi v dopoldanski plenarni del. 
Predstavljen je bil tudi osnutek vsebine predavanj za popoldanski del, ki bo zopet namenjen vsaki 
sekciji posebej, sekcija geodetov bi imela predavanja v povezavi z kontrolnimi 
izmerami/monitoringom, brezkontaktni/hitri zajem prostorskih podatkov ob elementarnih nesrečah in 
evidenca dejanske rabe.  

 
4. Strokovni nadzor  
4.1. Podana je bila pobuda za uvedbo izrednega strokovnega nadzora oz. pobuda s strani 

geodetskega podjetja Geograd, da se preveri pravilnost postopka, ki je bil izveden v 
k.o. Vrpolje. Geodetska uprava je z novim postopkom uskladitev podatkov spremenila 
podatke, ki so bili evidentirani na podlagi elaborata (odprava napake), ki ga je 
pripravilo podjetje Geograd. Člani UO predlagajo, da se skliče sestanek s predstavniki 
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Geodetske uprave, da pojasnijo svojo odločitev, ki je posebna in drugačna glede na 
dosedanjo prakso. 

Sklep št 364: 
Skliče se video sestanek s predstavniki Geodetske uprave (Urada za nepremičnine in 
GP Ajdovščina).   
 

4.2. S  strani OGU Ptuj je bila odstopljena vloga v kateri se stranke pritožujejo nad 
izvedbo konkretne meritve s strani geodetskega podjetja. Stranki je že bilo 
odgovorjeno, da se že urejena meja ne more ponovno urejati, prav tako ni možno 
spreminjanje mej brez soglasja. Stranka očita, da je bila povabljena na postopek v 
času prepovedi izvajanja geodetskih storitev. Vloga se odstopi v reševanje 
zdravstvenemu inšpektoratu Maribor.  

 
 
5. Zahteva za mnenje UO (D. Borstner)  
Namestnica disciplinskega tožilca je na UO naslovila vlogo, da pripravimo mnenje v zvezi z 
elaboratom, ki ga je potrdil pooblaščeni geodet i nje bila podana prijava s strani ene stranke 
v postopku.   
Elaborat geodetske storitve (uskladitev podatkov o mejah, ureditev meje, uskladitev 
podatkov o parcelnih številkah in uskladitev grafičnih slojev zemljiškega katastra) je zelo 
obsežen in kompleksen, Samo Lenarčič je pripravil kratko pisno mnenje o potrjenem 
elaboratu. Zahteva je za evidentiranje je bila z upravnim aktom GURS-a zavrnjena, podana je 
pritožba, ki je bila odstopljena v reševanje na II. stopnjo (MOP). V evidenci zemljiškega 
katastra je stanje nespremenjeno, ni še nobenih posledic za stranke v postopku.  
V razpravi so prevladala mnenja, da je zahteva do članov UO, da o konkretni zadevi podajo 
mnenje, pretežka, da presega naloge UO, da presega delo, ki ga člani UO opravijo za 
pripravo na sejo. Nekateri člani UO se prav tako pri svojem profesionalnem delu ne ukvarjajo 
več z zemljiško-katastrskimi storitvami, zato je za njih še toliko težje, da bi o konkretni zadevi 
lahko podali relevantno mnenje. 
Večina članov UO meni, da je potrebno sklicati skupni sestanek s strokovnimi službami IZS in 
predstavniki disciplinskih organov, kjer je potrebno doreči in odgovoriti kako naj se postopa v 
tovrstnih primerih; kdo, kako in na katere stroške bi izdeloval tako zahtevana mnenja, ali je 
smotrneje, da se počaka na odločitev druge stopnje, ki bo podala nekatere odgovore.      
 
6. Omejevanje izvajanja geodetskih storitev 
 
Člani UO so bili seznanjeni z več klici geodetov, ki so zahtevali, da poskušamo doseči 
spremembo odloka o omejevanju izvajanja geodetskih storitev. Obdobje nemožnosti 
izvajanja mejnih obravnav traja že od 16. 11, v tem obdobju se nekatere mejna obravnave 
že drugič prestavljajo. UO je bil seznanjen s poslanim skupnim apelom (IZS, GIZ-GI) na 
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vlado in ministrstva. Skupaj ponovno pripravljamo nov dopis, ki se bo zopet razposlal na več 
naslovov. Člani UO so pohvalili prizadevanja obeh institucij, vsi pa se zavedamo, da je 
rezultat negotov, ker je v veliki meri odvisen od stališč in ocene zdravstvene stroke ter 
splošne epidemiološke slike v državi.    

 
7. Razno 
 
S strani kmetijske inšpekcije smo dobili dopis, da se ne strinjajo z že izvedenimi elaboratom 
bonitiranja. UO je ugotovil, da je elaborat bonitiranja, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje in potrdil 
pooblaščeni inženir geodetske stroke izdelan v skladu s predpisi in pravili stroke, rezultat bonitiranja 
pa je pridobljen na podlagi strokovnega poročila, ki ga izdelal strokovnjak kmetijske stroke z izdanim 
pooblastilom Geodetske uprave za bonitiranje. Pripravi se odgovor za kmetijsko inšpekcijo.   
 
Člani UO so bili seznanjeni z novim predlogom Zakon o katastru nepremičnin in predlogom sprememb  
Tehničnih specifikacij. Pozvani so bili, da pregledajo in podajo pripombe.  
 
 
Ob koncu leta smo si vsi virtualno izmenjali čestitke in si zaželi, da se v novem letu vsi zdravi spet 
dobimo v živo na naslednji seji (predvidoma v mesecu februarju).    
 
 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
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