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Naš znak: 01417-0073/2021-2 
Datum: 26.1.2022 

 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

106. redne seje  in 17. seje v tem mandatu 
Upravnega odbora Matične sekcije geodetov 

 
Seja je potekala 8.12.2021 od 14.00 ure  

  

 
 

Vabljeni člani UO MSGEO: Prisotni: 
  

Predsednik UO MSGEO 

Matej Kovačič 

 

Prisoten 
Matjaž Grilc Prisoten 

dr. Aleš Breznikar Prisoten 
Simona Čeh  Odsotna 

Matej Plešnar Prisoten 
Tomaž Farič Odsoten 

Tadej Ledinek Odsoten 

Jana Martinuč Brajnik Prisotna 

 
 
 
Dodatno prisotni: 
 

Samo Lenarčič 

Damijana Borstner 
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1. Pregled zapisnika 105.seje in realizacija sklepov  
 
Vsi sklepi 105. seje so realizirani. 

 

2. Volitve (rezultati/kandidati) 

Predstavljeni so bili rezultati volitev na zborih sekcij in kandidati za volitve v letu 2022 (predsednik IZS, 
predsednik skupščine, nadzorni odbor in disciplinski organi).  

3.  Plan dela 2022 

Prisotnim je bil predstavljen okvirni program dela za leto 2022. Podrobneje se bo potrdil na prvi seji v 
letu 2022 z novoizvoljenimi člani UO in novim predsednikom. V razpravi so bili podani različni predlogi 
aktivnosti, glede vsebine inženirskega dneva je prevladovalo mnenje, da je potrebno večinsko 
prilagoditi popoldanski del vsebinam povezanih z novo geodetsko zakonodajo.  

Glede na dejstvo, da bo 4.4.2022 pričel veljati nov ZKN, bo primarno delo in aktivnosti sekcije v prvi 
polovici leta zagotovo na izobraževanju in pripravi PI Geo za čimbolj uspešno implementacijo novega 
sistema.  

Sklep št 373 
UO MSGeo soglaša, da morajo PI Geo v okviru obveznih izobraževanj v letu 2022 dve kreditni točki 

pridobiti iz vsebin povezanih z Zakonom o katastru nepremičnin in novim informacijskim sistemom 

Kataster.   

 

4. Nadzor/disciplinski postopki/izobraževanja 

 

Član SS je predstavil na kratko vsebino okrožnice,  ki so jo pripravili na podlagi zapisnikov nadzora v 
letih 2019-2021. Z vsebino okrožnice se seznani člane. 

Namestnica disciplinskega tožilca je podala kratko poročilo o svojem delu v letih 2013-2021.  

S strani prisotnih so bile podane pohvale na delo predstavnikov sekcije v strokovnem svetu in 
disciplinskem tožilstvu. 

Soglasno je bila potrjena pobuda, da M. Grilca pripravi predavanje za dopoldanski (skupni) del 
inženirskega dneva.    

 

5. Razno  

Ni bilo posebne razprave.  
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

Zapisal:  
        

Predsednik UO MSGEO     Predsednik UO MSGEO 
Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod., l. r   Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod., l. r. 


