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Z  A  P  I  S  N  I  K 

103. redne seje in 14. sejo v tem mandatu 
Upravnega odbora Matične sekcije geodetov 

 
Seja je potekala 12.02.2021 ob 13.00 uri  
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1. Pregled zapisnika 102. 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.   
 
 
Nerealiziran ostaja sklep št.364 in točka 5. prejšnje seje. 
   
 
2. Cenik geodetskih storitev 
 
Člani UO so bili seznanjeni s pripombami UO IZS na cenik, ki je bi lv obravnavi na prejšnji seji. 
Strinjajo se, da se uskladijo pripombe, če so zapisi v ceniku ustavno sporni in da se urne postavke 
uskladijo z urnimi postavkami kot jih priporoča IZS za druge inženirje. Člani ne pristajajo, da se druge 
stroke vsebinsko opredeljujejo, do posameznih sestavin oz. postavk, ki določajo osnovo za določitev 
cene posamezne geodetske storitve.     
Sklep št 365 
UO je soglasno potrdil predlog dopolnil in sprememb Cenika geodetskih storitev, ki se pošlje v sprejem 
UO IZS.  
 
3. Kandidati za člane volilne komisije IZS 
UO je bil seznanjen s kandidati, ki so podali soglasje h kandidaturi za člane volilne komisije. Pripomb 
ni bilo.  
 
Sklep št 366 
Stanko Plankl Geo 0552 in Alenko Iglič GEO 0146 (namestnica) sta  kandidata za člana volilne komisije 
IZS s soglasno podporo upravnega odbora MSGeo.   
 
4. Podpora hrvaškim geodetom prizadetim v potresu v Petrinji in Sisku 

UO je bil seznanjen s pobudo hrvaške zbornice geodetov, ki se je obrnila na Evropsko združenje 
pooblaščenih inženirjev geodezije – CLGE in preko tega združenja zaprosilo za pomoč 
nacionalna združenja in seveda tudi geodete posameznike, ki bi bili pripravljeni pomagati 
hrvaškim kolegom prizadetim v potresu. CLGE je ustanovil solidarnostni sklad v katerega bo 
zbiral nakazane donacije. Sklad bo posloval popolnoma transparentno, donatorji bodo na n 
željo javno objavljeni, razdelitev zbranega denarja pa bo prevzela hrvaška zbornica HKOIG, 
ki bo o tem tudi transparentno poročala CLGE. 

Sklep št 367 
UO MSGeo je soglasno podprl predlog, da se v okviru svojih možnosti odzovemo na zaprosilo CLGE za 
pomoč prizadetim hrvaškim geodetom in kot sekcija doniramo 1500€ pomoči. O tem se seznani tudi 
ostale člane MSGeo in se jih pozove na možnost posamezne (osebne) donacije.    
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5. Etični kodeks vodij del 
Dejan je predstavil etični kodeks vodij del in na neusklajenost kodeksa med IZS, GZS in OZS. Zaradi 
neusklajenosti MOP ni podal soglasje na etični kodeks vodij del.     
Sklep št 368 
UO MSGeo soglasno podpira, da UO IZS uskladi kodeks z GZS in OZS, briše določilo, ki je neusklajeno  
in s tem omogoči enotni sprejem kodeksa. Prevladovalo je mnenje, da je bolje, da je enoten kodeks 
sprejet in veljaven, kot da kodeksa za vodje del ni (dopolnitve in nova usklajevanja so še vedno 
možna).   
 
6. Strategija geodetske stroke 
 
Zveza geodetov Slovenije je sklicala sestanek vseh institucij s ciljem, da se pripravi strategija 
geodetske stroke s soglasjem in sodelovanjem vseh deležnikov na področju geodezije. Na uvodnem 
sestanku je bilo soglasno dogovorjeno, da se kot izhodiščni dokument prevzame in novelira Sodobna 
geodetska paradigma - dokument, ki je nastal pred nekaj leti in da vsaka institucija imenuje svoje 
predstavnike.   
 
Sklep št 369 
UO MSGeo soglasno podpira, da se imenuje Matjaža Grilca v skupino za pripravo strategije geodetske 
stroke, ki se bo izvajala pod okriljem ZGS.  

 
7. Razno 
Člani UO so bili seznanjeni z dogovorom, k iga je sekcija dogovorila z GURS-om glede izvajanja 
sprememb TS (zamik za 14 dni in spremembe pri izračunu površin) 
 
Tadej Ledinek je podal informacijo, da se več geodetskih izvajalcev na SV Slovenije pritožuje nad 
delom preglednikov na stani GURS-a, ki naj bi se pri izvedbi upravnega dela geodetske storitve, 
spuščali v strokovne odločitve, ki jih sprejel in potrdil pooblaščeni geodet. Pozvan je bil, da pripravijo 
konkretne primere oz. gradivo, ki bo omogočalo, da sekcija o tej tematiki skliče sestanek z Uradom za 
nepremičnine. Prav tako je podal pripombo, da prihaja do različnih tolmačenj pri obdelavi elaborata 
geodetske storitve (vzdrževanje ZKP/ZKN), predvsem vprašanje kako veliko območje naj bi geodet 
usklajeval/spreminjal zaradi evidentiranja svoje storitve v obstoječih grafičnih evidencah, ki so na 
nekaterih področjih tudi po izvedeni izboljšavi zelo slabe in nehomogene točnosti in kdaj bi to delo 
moral opraviti GURS na javne stroške. Te težave se zavedamo, GURS naj je že pozval, da opozorimo 
in pošljemo primere, ki so mejni, da se lahko skupaj pripravijo ustrezna navodila in smernice.             
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri. 
 
 
Zapisal:         
 
Predsednik UO MSGEO     Predsednik UO MSGEO 
Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod., l. r   Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod., l. r. 


