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Z  A  P  I  S  N  I  K 

109. redne seje Upravnega odbora MSGeo, 

ki je potekala 13. 6. 2022 ob 14.00 uri 
preko internetne videokonferenčne platforme 

 
 

 

Vabljeni člani UO MsGeo  

Predsednik, Matej PLEŠNAR - prisoten 
- 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 

   

IZS:  

Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, Dejan REBIL - prisoten 

 
  



 

1._Pregled zapisnika 108. seje in realizacija sklepov. 
 

Sklep 1/13. 6. 2022: 

Ugotovi se, da so vsi sklepi 108. seje realizirani. 
 
T. Urbančič naj do naslednje jesenske seje, glede na predstavljeno kazalo, spiše osnutek besedila 
Smernic zakoličbe stavbe. 
A. Breznikar naj do naslednje jesenske seje pripravi osnutek Zapisnika zakoličbe stavbe – dejanski primer 
elaborata. 
 
Glede Smernic geodetskega monitoringa je upravni odbor soglasen, da se glede na predstavljeno 
gradivo najprej opiše in izdela smernice za določitev vertikalnih/višinskih (1D) premikov z uvodom.  
B. Stopar naj osnutek besedila pripravi do naslednje jesenske seje. 
Osnutek elaborata geodetskega monitoringa se izdela po končanem in usklajenem besedilu. 
 

A._Lesjak zapusti sejo ob 15.30 uri. 
 
 

2._Razno. 
 
M. Plešnar predstavi sklep št.: 101/8.6.2022 Upravnega odbora IZS, ki poziva vse matične sekcije, da 
strokovnemu svetu sporočijo strokovna podpodročja in za vsako podpodročje 2-4 kandidate za eksperta.  
Eksperti morajo izpolnjevati najvišja strokovna in etična merila, pozitivne osebnostne lastnosti, ter biti 
član IZS. M. Grilc še dodatno pojasni, kako naj bi ti eksperti delovali. 
 
Sklep 2/13. 6. 2022: 

Po opravljeni razpravi UO MsGeo soglasno sklene, da se za področje geodezije v ekspertno skupino 
predlaga vse člane upravnega odbora; Aleša Breznikarja, Aljaž Lesjaka, Ano Cof, Bojana Stoparja, Mateja 
Kovačiča, Mateja Plešnarja, Matjaža Grilca, Tilna Urbančiča in člana strokovnega sveta Samota Lenarčiča. 
 

T. Urbančič izpostavi, da v ZAID navedeni kriteriji, kdo je lahko mentor pri kandidatih za 

strokovni izpit pooblaščenega inženirja, ne zahtevajo nujno dvoletnega dela kandidata z 

mentorjem. Ob razpravi so se vsi prisotni strinjali, da bi bilo mentorstvo potrebno natančneje 
predpisati. Navedeno bo tema na eni od prihodnjih sej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B._Stopar izpostavi, da se;  

• pojavlja vse več merskih instrumentov in senzorjev, ki v osnovi niso namenjeni uporabi v 
geodeziji, jih pa v vsakdanji geodetski praksi že uporabljamo. Takšni primeri so fotoaparati, 
laserski skenerji, t.i. nizko cenovni (low cost) in t.i. cenovno ugodni (cost effective) sprejemniki 
GNSS novih (neuveljavljenih) in tudi že uveljavljenih proizvajalcev, ki do sedaj niso izdelovali 
geodetske merske oprema.  

• pojavlja tudi pribor, ki ga v preteklosti nismo imeli na voljo in še ni povsem preizkušen (npr. toga 
grezila z merilci naklona in orientacije). 

• pojavlja tudi merska oprema, ki jo sestavlja skupina senzorjev (npr.: letalniki in mobilni kartirni 
sistemi s sprejemniki GNSS, sistemom IMU, kamerami, skenerji,…) 

• uporablja programska oprema, ki ni certificirana za uporabo v geodeziji (potrebna visoka 
kakovost položaja) 

• postavlja vprašanje kakovosti merske in programske opreme v nalogah, ki imajo vpliv na uradne 
evidence državne geodetske službe (katastri, topografija,…) 

 
Glede na navedeno B. Stopar predlaga, da v prihodnje opravimo razpravo o postopkih terenske izmere 
in dokumentiranju terenskih meritev, ter o izkazovanju ustreznosti programskih rešitev. Prisotni se s 
predlogom strinjajo. 
  
M. Kovačič spomni, da bo 22. in 23. septembra 2022 50. Geodetski dan z delovnim naslovom Digitalna 
preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru. 
 
Naslednja redna seja bo predvidoma v jeseni. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.15 uri. 
 
 

Zapisal:   

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

 

                                                                                           
 
 


