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1. P regled zapisnika 102.in 103. seje in realizacija sklepov
Vsi sklepi 103. seje so realizirani.

Podano je bilo poročilo glede sklepa 364 sprejet na 102. seje, da se opravi sestanek z GURS-om glede
vprašanja, ki je bil postavljen s strani PI Ferid Daca, da je GURS spremenil njihov predlog spremembe
koordinat sodno določene meje. Sestanek z GURS-om je bil opravljen preko ZOOM-a, njihovo stališče je,
da so z novim obvestilom samo vzpostavili staro stanje v evidenci in da oni nimajo pristojnosti, da
spreminjajo podatke o meji, ki je bila določena z sodno odločbo. Stališče GURS-a je, da če je neskladje
med sklepom in evidentiranimi podatki v evidenci ZK, lahko spremembe izvede samo sodišče z novo
sodbo. Matej Plešnar se ni strinjal z podano interpretacijo, meni, da bi MSGeo moral pripraviti svoje
mnenje glede na vprašanje, ki ga je zastavil PI Ferid Daca. Pred pripravo odgovora se pridobi še
neodvisno pravno mnenje in se potem odloči ali bi o zadevi posebej še enkrat razpravljali in eventuelno
zadolžili strokovna skupina, da še enkrat preuči in pregleda zadevo.
2. Strategija kom uniciranja I ZS, m nenjski vplivneži

Strategija komuniciranja bo zaradi odsotnosti Jane Lah Lutovec posredovana v elektronski obliki.
Strokovne službe IZS posredujejo članom UO posnetek. Na naslednji seji se opravi razprava.

3. Volitve v m atičnih sekcijah
Člani UO so bili seznanjeni z možnimi načini volitev v matične sekcije in predvidenim potekom volitev
letos v jeseni. Termin izvedba je precej odvisen od možnosti, da pride do ponovnega zaprtja (omejitve
gibanja) zaradi epidemije.
Sklep št 370
UO MSGeo soglasno podpira, da se volitve predsednika UO MC, članov UO MS in predstavnikov MS v
skupščini IZS izvedejo z elektronskim glasovanjem in na zboru sekcije.

4. Izkaznice IZS
Predstavljen so bile spremembe Splošnega akta o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega
inženirja. V razpravi so se člani UO izrazili nestrinjanje z dejstvom, da so izkaznice za vse PI neobvezne
in jo pridobi PI na svojo željo. Problem je, da je uvedba obveznega nošenja samo na podlagi
zborničnega akta lahko pravno sporna, prav tako v tem trenutku ni mogoče zagotoviti, da bi bilo
možno izvajati kontrolo nad tem. Na koncu je dana podpora, da se čimprej uredijo ostale aktivnosti
zbornice, da je možno pridobiti izkaznice, saj je s tem narejen prvi korak. V nadaljevanju in tudi z
uvedbo novega informacijskega sistema kataster bo mogoče zadevo nadgraditi (npr. kontrola izvedbe
katastrskega postopka na kraju samem).
5. Disciplinsk i postopki in strok ovna pom oč

UO je že na prejšnji seji izrazil nestrinjanje z določili disciplinskega pravilnika, da UO pripravi strokovno
mnenje na zahtevo disciplinskega tožilca. Po posvetu s sekretarko je bilo dogovorjeno, da to delo lahko
opravi posebej imenovana strokovna skupina s strani UO, stroške dela skupine pa bodo pokrite s strani
IZS (disciplinski postopki). UO je imenoval strokovno skupino, ki bo v primeru zahtevnih vprašanj ali na
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zahtevo disciplinskih organov pripravila odgovor. Skupina deluje po principu in pravilih kot so veljala za
prejšnji strokovni svet MSGeo, glede na tematiko in strokovno področje izbere predsednik MSGeo od
dva do tri predstavnike, ki pripravijo mnenje.
Sklep št 371
UO MSGeo soglasno podpira ustanovitev strokovne skupine. Člani strokovne skupine so Samo
Lenarčič, Matej Plešnar, Tadej Ledinek in dr. Aleš Breznikar.

6. Zakonodaja (ZK N, GZ-2, ZUR EP -3), im plem entacija

Člani UO so bili seznanjeni z novimi predlogi zakonodaje, ki so bili sprejeti ali so v proceduri. Na
spremembe ZUREP-3 je bila podana pripomba oz. nestrinjanje na 191. člen, da se gradbene parcela
lahko oblikuje na neurejenih mejah. V nadaljevanju so bile predstavljene bistvene novosti v novem
ZKN predvsem glede inženirskega dela postopka.
7. Sprem em be tehničnih specifikacij/ izobraževanja

Člani UO so bili seznanjeni s predlaganimi spremembami TS, ki začnejo veljati 1.7. 2021. Spremembe
izmenjevalnih formatov so bile usklajene in narejene predvsem iz razloga, da bo ob prehodu na nov
sistem lažja prevedba starih elaboratov, ki še ne bodo izvedeni. Predstavljeni so bili pogovori z GURSom glede izvedbe potrebnih izobraževanj pred pričetkom uporabe novega zakona in informacijskega
sistema (april 2022). Izobraževanja bo potrebno izvesti v začetku leta 2022.
8. Razno (cenik, geodetski dan)

Člani UO so bili seznanjeni z objavo novega Cenika in predvidenimi nadgradnjami tabel za izračun.
Predstavljen je bil program geodetskega dneva, število kreditnih točk ki jih pridobijo PI in dano
povabilo za udeležbo.
Razpravljalo se je tudi glede problematike kakovosti elaboratov in odstopanj od standardov zapisanih v
TS. Analizo je pripravil GURS na manjšem vzorcu elaboratov. Prav tako je Tadej Ledinek na nekaterih
praktičnih primerih izpostavil, da se GURS neupravičeno vtika v vsebinski del odločitev v okviru
tehničnega postopka izdelave elaborata (predvsem določitev predlagane meje in vklop v obstoječe
podatke). Po mnenju večine je zagotovo ena od rešitev, da se vsebina elaborata in posamezne
sestavine čimbolj jasno standardizirajo, medtem ko je potrebno za jasnejše enotno razumevanje
vsebine izvesti skupna izobraževanja in študije.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.
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