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Datum: 18. 2. 2022

Z A P I S N I K
107. redne seje Upravnega odbora MSGeo
Seja je potekala 14. 2. 2022 ob 14.00
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana.

Vabljeni člani UO MSGeo
Predsednik, Matej PLEŠNAR

- prisoten

dr. Aleš BREZNIKAR

- prisoten

mag. Aljaž LESJAK

- prisoten

Ana COF

- prisotna

dr. Bojan STOPAR

- prisoten

Matej KOVAČIČ

- prisoten

Matjaž GRILC

- prisoten

dr. Tilen URBANČIČ

- prisoten

Dodatno vabljeni:
Samo LENARČIČ, član strokovnega sveta

- prisoten

Matej HAŠAJ, član komisije za izobraževanje

- prisoten

IZS:
Generalna sekretarka, mag. Barbara Škraba

- opravičila

Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan Prebil

- opravičil

1. Uvod v prvo sejo upravnega odbora MSGeo v tem mandatu.
Bivšemu predsedniku Mateju Kovačiču sem se zahvalil za zelo dobro vodenje matične sekcije, ter
nesebično podporo in deljenje informacij ob nastopu funkcije.
Vsak izmed prisotnih je na kratko predstavil svoje strokovno udejstvovanje v okviru redne zaposlitve in
svoje strokovne kompetence in s v čim lahko prispeva k delovanju sekcije.
Dogovorili smo se, da bodo seje potekale v ponedeljkih od 14. ure naprej, da se na seje prihaja
pripravljeno in da se seje zaključuje med dvema in tremi urami, saj podaljševanje sej ni učinkovito.
Imeli bomo 5 do 6 rednih sej.
Zaradi boljše učinkovitosti M. Kovačič predlaga, da se sprotne in krajše teme obdela preko
videokonferenčnih platform, kar je sprejeto z odobravanjem.
Sklep 1/14.2.2022:
Za boljšo medsebojno komunikacijo smo vsi prisotni soglasni in dovoljujemo, da IZS izmenja naše
komunikacijske podatke (e-naslov in mobilne telefonske številke) med prisotne.

2. Predstavitev delovanja upravnega odbora v okviru zbornice ni bilo izvedeno zaradi bolniške
odsotnosti Dejana Prebila. Predstavitev se izvede v čim krajšem času oziroma na eni izmed
prihodnjih sej.

3. Pregled zapisnika 106. seje in realizacija sklepov.
Sklep 2/14.2.2022:
Ugotovi se, da so vsi sklepi 106. seje realizirani.
4. Delovne skupine v okviru IZS.
Z nastopom novega mandata bo potrebno predlagati nove predstavnike MsGeo v naslednja stalna
delovna telesa UO IZS:
- Komisija za strokovne izpite:
Dosedanji član; dr. Aleš Breznikar, univ.dipl.inž.geod.

-

Strokovni svet:

-

Komisija za izobraževanja:

Dosedanji član; Samo Lenarčič, univ.dipl.inž.geod.
Dosedanji član; Matej Hašaj, univ.dipl.inž.geod.

Začasna delovna telesa IZS:
- Projektna skupina za zakonodajo:
Dosedanji član; Matej Hašaj, univ.dipl.inž.geod.

V okviru katere deluje Projektna skupina za prostor.
Dosedanji član; Matjaž Grilc, univ.dipl.inž.geod.

-

Projektna skupina za varstvo okolja:

-

Projektna skupina za zavarovanje odgovornosti.

Dosedanji član; MSGeo do sedaj ni imela predstavnika

-

Projektna skupina za mednarodno sodelovanje
Dosedanji član; Matjaž Grilc, univ.dipl.inž.geod.

-

Projektna skupina za javno naročanje:

-

projektna skupina za digitalizacijo v gradbeništvu (tudi BIM)

MSGeo do sedaj ni imela predstavnika
Nova skupina

Druga delovna telesa po sklepih UO IZS:
- Projektna skupina za informiranje in komuniciranje.
Vodja projektne skupine je Matjaž Grilc, univ.dipl.inž.geod.

Imenovanje novega predstavnika IZS v uredniški odbor Geodetskega vestnika.
Sedanji član Miran Brumec je predlagal zamenjavo.
Predstavnike zgoraj navedenih delovnih teles bomo imenovali na eni izmed prihodnjih sejah.
5. Potrditev delovne skupine za implementacijo nove zakonodaje.
Na implementaciji nove zakonodaje po Zakonu o katastru nepremičnin (ZKN) delo nadaljujeta Matej
Kovačič in Marijana Vugrin, ki sta z delom začela že konec decembra 2021 pred potrditvijo mandatov
novega sklica. S tem zagotavljamo nemoteno in kontinuirano delo ter uresničujemo podpisan sporazum
o sodelovanju med IZS – GURS GizGi. Dosedanje delo je bilo strokovno in predvsem zelo dobro v korist
članov MSGeo. Obveščanje članov v tem trenutku nemoteno poteka. V delovni skupini sodelujem tudi
sam.
Sklep 3/14.2.2022:
V delovna skupino za implementacija nove zakonodaje po Zakonu o katastru nepremičnin ZKN), se kot
vodja in usklajevalec med IZS – GURS in GizGI imenuje Matej Kovačič. Ostala člana skupine sta
Marijana Vugrin in Matej Plešnar.
Preveri se pripravljenost delovanja v skupini; Matica Führer iz Geofoto d.o.o. in Boštjana TROBIŠA iz
Geonepa d.o.o.
6. Okvirni plan dela 2022 – 2026.
Ob splošni razpravi je bilo izpostavljeno, da bi morala sekcija posvetiti več pozornosti inženirski
geodeziji, da je kar nekaj vsebin že izpisanih in objavljenih (npr. Pravila stroke), da bi bilo smiselno
nekatere dopolniti ali nadgraditi v priročnike, smernice ali standarde, da se mogoče premalo naredi za
širšo seznanitev vsebin, da je potrebno pristopiti k delu pristopiti takoj, ker so v nasprotnem vsebine
nerealizirane.
6.1 Novelacija topografskega ključa geodetskega načrta z dopolnili v priročnik.
M. Hašaj pove, da v okviru GizGi poteka project e-topografskega ključa.
Potrebno je obdelati uvajanje oblaka točk, LiDAR podatkov, fotogrametričnih podatkov, prikaz
regulacijskih črt prostorskega akta; regulacijske linije, gradbene meje ali gradbene linije, enote urejanja
prostora in namensko rabo prostora, prikaz varstvenega območja, vodnih ter priobalnih zemljišč in
varovalnih pasov infrastrukturnih vodov.
Do marca leta 2025 ali prej mora biti projekt zaključen, v zadnjem letu se poišče sponzorje za izdajo
tiskane verzije priročnika.

Sklep 4/14.2.2022:
V delovna skupino za novelacijo GN v priročnik/smernice se imenuje kot vodja Aljaž LESJAK in pomočnik
Aleš BREZNIKAR. Da naslednje seje se povežeta s projektno skupino na GizGI (Nejc KRAŠEVEC iz LGB
d.o.o.) in podata okvir delovanja do zgoraj navedene časovnice.
6.2 Priročnik/smerice zakoličbe objekta.
Sklep 5/14.2.2022:
V delovna skupino za priročnik/smernice se imenje kot vodja T. Urbančič s pomočnikoma
A. Breznikarjem in B. Stoparjem.
Do naslednje seje se pripravi osnutek kazala, na podlagi katerega se gradi naprej.
Projekt mora biti zaključen do spomladi 2025.
6.3 Priročnik/smernice opazovanja premikov objekta.
Sklep 6/14.2.2022:
V delovna skupino za priročnik/smernice se imenje kot vodja B. Stopar s pomočnikom T. Urbančičem.
Do naslednje seje se pripravi osnutek kazala, na podlagi katerega se gradi naprej.
Projekt mora biti zaključen do spomladi 2025.
6.4 Novelacija cenika in storitev na nov zakon, ter na vsebino priročnikov. Izdelava aplikacije.
Sklep 7/14.2.2022:
V delovno skupino se imenujejo Ana Cof, Aljaž Lesjak in Matej Kovačič.
M. Kovačič naj pošlje Excelovo datoteko novega cenika Ani Cof, da jo slovnično popravi in jo nato
objavimo na spletni strani. Skupina naj začne z novelacijo cenika in aplikacije v naslednjem letu, kot se
sprejme pravilnik in ustali praksa po novi zakonodaji.
6.5 Implementacija geodetskih znanj v BIM okolje.
Povezavo z geodezijo je najti v 39. členu GZ-1. Za potrebe implementacije se je potrebno povezati z
združenjem SiBIM. B. Stopar nas seznani z izrazom GeoBIM oziroma GIS+BIM, kjer govorimo o integraciji
podatkov. Najprej se predlaga ustanovitev delovne skupine, katera bo pripravila osnovo za delovanje
geodetov v GeoBIMu. Do kakšne stopnje LOD lahko geodeti razvijemo model oziroma, kje se geodetsko
delo v tem okolju konča? Sam opozorim, da ne smemo zamuditi vlaka energetskih sanacij stavb, ki se
projektira v BIM okolju in so nekateri projekti že v teku.
Sklep 7/14.2.2022:
Vsak izmed prisotnih poizve po geodetih, ki se z GeoBIM že ukvarjajo oziroma imajo kakršnokoli znanje v
povezavi z GeoBIM. Preveri naj se njihovo pripravljenost za delo v projektni skupini in kakšne projekte v
GeoBIM okolju že imajo.

6.6 Kam se razvijamo, kot geodetska stroka, kot poklic geodeta in kakšna bo naša storitve čez
10, 30, 50 let. Ali bo naša storitev še taka kot jo poznamo danes?
Ob razpravi ugotovimo, da ne smemo biti le opazovalci in sledilci zakonodajalca, morali bi začeti
prevzemati vlogo vodilnega. V tem smislu se je potrebno povezati z Zvezo geodetov Slovenije, katera
združuje vse geodete ne samo pooblaščene inženirje.
Posebnega sklepa ne sprejmemo, razprava se bo nadaljevala.
6.7 Izdelava priročnika z naslovom »Transformacija merskih podatkov iz arhivskega gradiva
zemljiškega katastra v državni koordinatni sistem«.
M. Kovačič pove, da je to nedokončani projekt, na katerem je delal Miran Brumec, ki je odšel v pokoj.
Posebnega sklepa se ne sprejme.

-

-

6.8 Člani so seznajeni s permanentnimi in tekočimi aktivnostmi
Sodelovanje pri pripravi Evropskega dneva geodetov in Geodetskega dneva (september 2022 –
jubilejni 50. geodetski dan)
3. inženirski dan / popoldanski del izobraževanja sekcije
Sodelovanje z GIZ-GI
Sodelovanje s CLGE, HKOIG
Sodelovanje z geodetskimi društvi in društvom sodnih izvedencev. Delovanje IZS na lokalnem
območju. Člani UO MSGeo naj na društvenih zborih delijo informacije, kaj se dogaja v IZS., s čim se
ukvarjamo.
Priprava programa obveznih (Zakon o katastru nepremičnin) izobraževanj in ostalih izobraževanj
Izvajanje strokovnega nadzora
Strokovni izpiti
7. Finančni plan za leto 2022

Planirani odhodki za leto 2022

24.600,00 EUR

Odhodki so razdeljeni na naslednje aktivnosti:
Predlog MS za leto 2022
1. Seje - 6 sej

7.600,00 EUR

2. Aktivnosti sekcije

10.000,00 EUR

2. Pisarna predsednika MS

7,000,00 EUR
SKUPAJ

24.600,00 EUR

Sklep 8/14.2.2022:
Predlog finančnega plana je soglasno sprejet.
Člane sem seznanil s predlogom podjeme pogodbe za delo predsednika.
Sklep 9/14.2.2022:
Sklene se, naj si uredim plačilo za delo z zbornico v okviru planiranih odhodkov.

8. Razno in aktualno v tem letu;
•

Seznanili in obravnavali smo pritožbo zoper geodeta Tadeja Srdinška in kako ravnati s
pritožbami.

Sklep 10/14.2.2022:
Sklene se naj se tovrstne primere obravnava v novi delovni skupini, ki jo vodim s pomočnikoma A. Cof in
M. Kovačičem.
•

Člane sem seznanil z morebitnim medijskem nastopu v Svetovalnem servisu na Prvem programu
RTV, v aprilu 2022.

•

Na eni izmed prihodnjih sej bo potrebno obravnavati vlogo in financiranje GeoBloga (seznanitev
novih članov s problematiko obstoja in financiranja GeoBloga – M. Grilc).

•

Na eni izmed prihodnjih sej bo M. Grilc predstavil delovanje v okviru CLGE.

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

Zapisal:
Predsednik MSGeo

Predsednik MSGeo

Matej PLEŠNAR, inž. geod.

Matej PLEŠNAR, inž. geod.

