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Z  A  P  I  S  N  I  K 

108. redne seje Upravnega odbora MSGeo 

Seja je potekala 9. 5. 2022 v ob 14.00 
v prostorih IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana. 

 
 

 

Vabljeni člani UO MsGeo  

Predsednik, Matej PLEŠNAR - prisoten 
- prisoten dr. Aleš BREZNIKAR - prisoten 

mag. Aljaž LESJAK - prisoten 

Ana COF - prisoten 

dr. Bojan STOPAR - prisoten 

Matej KOVAČIČ - prisoten 

Matjaž GRILC - prisotna 

  

Dodatno vabljeni – člani skupščine iz vrst MSGeo:  

Andrej HUDOKLIN - prisoten 

Simona ČEH - prisotna 

Stojan BOŠNIK - prisoten 

Tilen ČUK - prisoten 

IZS:  

Generalna sekretarka, mag. Barbara ŠKRABA FLIS - prisotna 

Vodja finančno računovodske službe, Irena ERZAR - prisotna 

Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan REBIL - prisoten 

 
  



 

 
1.  Obravnava predloga plana dela in finančnega načrta z zvišanjem članarine IZS za leto 2022 na 

Skupščini. 

 

M. Plešnar je povzel okoliščine v zvezi s potrebo po dvigu članarine, s katero je neločljivo povezan tudi 
plan dela. Ker ne bi želel krniti programa dela, predlaga, da se vztraja pri predlogu po dvigu članarine na 
180 EUR. 
 
T. Čuk je povedal, da se je na seji Skupščine edini od geodetov vzdržal pri glasovanju, vendar ne zato, ker 
bi menil, da je predlagana članarina previsoka, pač pa zato, ker je premalo ambiciozna. Pričakoval bi, da 
se ta dvigne vsaj na 300 EUR, k čemur naj se vsaj stremi s prihodnjimi dvigi članarin. 
 
M. Grilc je prosil, če se lahko pravna služba preveri, ali je lahko članarina različna med posameznimi 
sekcijami in ali z višjo članarino ne bi okrnili programa matične sekcije. 
 
A. Hudoklin je predlagal, da bi članom za povišano članarino nudili še eno brezplačno predavanje izmed 
tistih, ki so že posneta in si jih je mogoče ogledati preko portala e-izobraževanje. 
 
Kot možni dodatni viri dohodkov so bili evidentirani še plačevanje taks ob prijavi članov disciplinskemu 
tožilcu in izvedba šol ali šolanj in tečajev kot npr. Katastrske šole, prenosi znanja na mlade... 
 
Z višjo članarino se izvede več izobraževanj s strokovnjaki iz tujine. 
 
Prisotni so mnenja, da je članstvo v zbornici privilegij, na osnovi članstva služiš denar. 
Predlogi gredo v smer, da se članarina uredi sistemsko in usklajuje z rastjo inflacije, življenjskih stroškov 
ipd. 
 
  
Sklep 1/9.5.2022: 

UO MSGeo soglasno podpira članarino 180 EUR. Če UO IZS za glasovanje na Skupščini vloži predlog 
zvišanja članarine na nižji znesek, se bodo pridružili kontra predlogu UO MST, ki bo v tem primeru vnovič 
predlagal glasovanje o dvigu članarine na 180 EUR. 
 

 
2. Predstavitev delovanja upravnega odbora v okviru zbornice (Dejan PREBIL). 

 

D. Prebil je predstavil delovanje upravnega odbora v okviru zbornice. 
 
Mag. B. Š. Flis, I. Erzar in D. Prebil so sejo zapustili. 
 

  



 

 

3. Pregled zapisnika 107. seje in realizacija sklepov. 

 
A._Lesjak predstavi e-topografski ključ kot projekt GIZ-GI. https://e-topo.lgb.si 

 
T. Urbančič predstavi kazalo smernice zakoličbe objekta. A. Breznikar pa vsebino zakoličbenega 
zapisnika/elaborata. Izdela naj se smernice za zakoličbo stavbe in ne objekta.  
T. Urbančič pove, da bi lahko projekt smernice za zakoličbo stavbe dokončali do konca leta 2022 ali 
začetku leta 2023. 
 
B. Stopar predstavi kazalo smernice geodetskega monitoringa (deformacijska analiza). 
M. Plešnar pripomni, da smernice ne smejo postati učbenik ampak praktičen pripomoček pri 
vsakdanjem delu. Omejimo se na premike zidov (škarp), stanovanjskih stavb, tipična posedanja. 
Smernice naj bodo namenjene pooblaščenim inženirjem, ki se vsakodnevno ne srečujejo s tovrstnimi 
naročili in nalogami. 
 
Pri vseh treh projektih je potrebno določiti, katere so tiste ključne in glavne naloge, kjer se zahteva 
prisotnost PI. 
  
T. Urbančič pove, da je v delovna skupino, ki se bo ukvarjala z digitalizacijo v gradbeništvu in, ki bo 
delovala v okviru okviru MsGeo, uspel pritegniti k sodelovanju naslednje člane: 

1. Matjaž Horvat (RŽIŠNIK PERC d.o.o.) 
2. Katja Šuštaršič (FLYCOM d.o.o.) 
3. Matija Uršič (DEZIS d.o.o.) 
4. Dalibor Radovan (GI) 
5. Jernejem Tekavcem (FGG) 

Predviden je tudi prvi spoznavni sestanek, ki bo predvidoma v petek 20.5.2022 in bo izveden preko 
spleta. 
 
 
Sklep 2/9.5.2022: 

Ugotovi se, da so vsi sklepi 106. seje realizirani. 
Do naslednje seje se dopolni smernice geodetskega monitoringa in dodela kazalo zakoličbe stavb.  
Do naslednje seje se za smernice zakoličbe stavb oceni število ur in kaj se še potrebuje za realizacijo 
(vzorce zapisnikov..) 
Gradivo naj se pošlje teden dni pred sejo, da ga lahko člani UO pred sejo pregledajo in se seznanijo z 
vsebino. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
4. Razno 

 
M. Plešnar predstavi težavo fotogrametrične storitve pri izdelovanju elaboratov katastra nepremičnin, 
upravljanje brezpilotnih zrakoplovov brez ustreznih dovoljen in licenc ter pomanjkanje tehničnih 
napotkov, kako iz oblaka točk izbrati pravo točko z ustrezno točnostjo. 
 
Geodetska inšpektorica je v neformalnem pogovoru s M. Plešnarjem opozorila, da so v imeniku vodeni 
PI, ki niso več zaposleni. 
Obe zgoraj navedeni temi bi bilo primerno obravnavati na eni izmed naslednjih sej.  
 
M. Plešnar je prisotne seznanil z nastopom v  Svetovalnem servisu na Prvem programu radia RTV dne 
13. 4. 2022, kjer strokovnjaki z najrazličnejših področij odgovarjajo na vprašanja vsak delavnik med 8.05 
in 8.30.  
 
 
 
Naslednja redna seja bo predvidoma v ponedeljek  13. 6. 2022 ob 14.00 preko internetne 
videokonferenčne platforme. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 
 
 
 

Zapisal:   

Predsednik MSGeo  Predsednik MSGeo 
 Matej PLEŠNAR, inž. geod.   Matej PLEŠNAR, inž. geod.  

 

                                                                                           
 
 


