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Z  A  P  I  S  N  I  K 

110. redne seje Upravnega odbora MS Geo, 
ki je potekala 10. 10. 2022 ob 14.00 uri 

v prostorih IZS. 
 

 
Vabljeni člani UO Ms Geo  
Predsednik, Matej PLEŠNAR - prisoten 

 i  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  

 
 
 



Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 109. seje in realizacija sklepov. 
2. Ustanovitev delovne skupine za potrebe novelacije Cenika geodetskih storitev oz. preoblikovanje 

v normative in standarde za potrebe vrednotenja posameznega opravila v geodeziji. Sprememba 
priporočene višine točke za vrednotenje posameznega opravila. 

3. Izvedba dveh anket: 
• Anketa o zadovoljstvu uporabe IS katastra in nove zakonodaje. 
• Anketa glede porabljenega časa za posamezno geodetsko opravilo; podatki bodo služili 

za oblikovanje normativov in standardov za vrednotenje posameznega geodetskega 
opravila. 

4. Obravnava predloga plana dela in finančnega načrta za leto 2023. 
5. Obravnava dopolnjenih smernic geodetskega monitoringa in kazala zakoličbe stavb. 
6. Razno. 

• Seznanitev s civilno iniciativo za ustavitev izvajanja novega zakona ZKN. 
• Seznanitev z udeležbo na sestanku glede aktualne problematika geodetske stroke, ki jo je 

sklicala Zveza geodetov Slovenije. 
• Prilagoditev izobraževanj na teme dela upravnega odbora, oz. letna tematska 

izobraževanja za celoten mandat. 
 
Predsednik predlaga razširitev dnevnega reda s štirimi novimi točkami dnevnega reda; 

6. Obravnava priporočene cene efektivne ure storitve PI. 
7. Obravnava predloga Tomaža FARIČA za kandidata izpraševalca in člana izpitne komisije pri IZS . 
8. Obravnava predloga UO MSG za spremembo splošnega akta o strokovnem izpitu za PI s katerim 

naj bi spremenili 2. odstavek 22. člena. 
9. Obravnava predloga UO MSG za spremembo ZAIDa, ureditev statusa ND in VD z drugo bolonjsko 

stopnjo izobrazbe oziroma ekvivalentno. 
10. Razno. 

 
Razširjeni dnevi red je bil soglasno sprejet 
 
 

1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov predhodne seje UO Ms Geo. 
 
Sklep št. 1/10.10.2022: 
Ugotovi se, da realizirani vsi sklepi razen sklep Sklep št. 1/13. 6. 2022. 
Sklep 1/13. 6. 2022 naj se v zastavljenem obsegu realizira do naslednje redne seje. 
 
 

2. Ustanovitev delovne skupine za potrebe novelacije Cenika geodetskih storitev oz. preoblikovanje 
v normative in standarde za potrebe vrednotenja posameznega opravila v geodeziji. Sprememba 
priporočene višine točke za vrednotenje posameznega opravila. 

 
M. Grilc pojasni, da bi morali ohraniti Cenik geodetskih storitev in ga ne preoblikovati v standarde in 
normative, saj je bilo sprejetje Cenika vezano na 33. člen Zakona o geodetski dejavnosti (ZgeoD) iz leta 
2000. Pred uveljavitvijo ZgeoD pa je bil v veljavi cenik geodetskih storitev Ministrstva za okolje in prostor 



 

 

št. 017 2/1999-3 z dne 27. 12. 1999 in Tarifni del cenika za izvajanje geodetskih storitev Geodetske 
uprave Republike Slovenije št. 017-3/1999-5 z dne 7. 2. 2000. S tem zagotavljamo nadgradnjo obstoječih 
aktov. 
 
Sklep št. 2/10.10.2022: 
Sprejme se sklep, da se novelira in ohrani Cenik geodetskih storitev. 
 
V skupino za novelacijo Cenika se imenuje, Ana COF, Aljaž LESJAK, Matej KOVAČIČ in Matej PLEŠNAR. V 
kolikor skupina nima dovolj praktičnih izkušenj z vrednotenjem posameznih del, kot so komasacije, 
evidentiranje GJI, zakoličbe, inženirska geodezija, naj poišče in angažira nove člane, strokovnjake iz 
posameznih področij geodezije pri oblikovanju tarifnega dela Cenika. 
Skupina naj začne z delom po izvedbi anket iz tretje točke 110. redne seje UO Ms Geo. 
 
 

3. Izvedba dveh anket: 
• Anketa o zadovoljstvu uporabe IS katastra in nove zakonodaje. 
• Anketa glede porabljenega časa za posamezno geodetsko opravilo; podatki bodo služili 

za oblikovanje normativov in standardov za vrednotenje posameznega geodetskega 
opravila. 

 
Sklep št. 3/10.10.2022: 
Sprejme se sklep, da anketi nista anonimni. 
Ana Cof naj Anketo o zadovoljstvu uporabe IS katastra in nove zakonodaje prečisti in pošlje M. Plešnarju. 
Matej Plešnar naj iz Ankete glede porabljenega časa za posamezno geodetsko opravilo odstrani delovno 
mesto in izobrazbo. Anketa naj se oblikuje grafično pregledno po možnosti z drsniki. 
 
 

4. Obravnava predloga plana dela in finančnega načrta za leto 2023. 
 
Sklep št. 4/10.10.2022: 
Plan dela in predlog finančnega načrta za leto 2023 je soglasno sprejet 

5. Obravnava dopolnjenih smernic geodetskega monitoringa in kazala zakoličbe stavb. 
 
Sklep št. 5/10.10.2022: 
Obravnavo se preloži na naslednjo sejo. 

 
 

6. Obravnava priporočene cene efektivne ure storitve PI. 
 

Sklep št. 6/10.10.2022: 
Potrdi se nove priporočene cene efektivne ure inženirske storitve PI in NI s predlaganimi dodatnimi opisi 
področij dela, ki se nedvoumno nanašajo na PI-Geo. 
  



7. Obravnava predloga Tomaža FARIČA za kandidata izpraševalca in člana izpitne komisije pri IZS. 
 
Sklep št. 7/10.10.2022: 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se Tomaža FARIČA potrdi kot člana izpitne komisije pri IZS. 
 
 

8. Obravnava predloga UO MSg za spremembo splošnega akta o strokovnem izpitu za PI s katerim 
naj bi spremenili 2. odstavek 22. člena. 

 
Sklep št.: 8/10.10.2022: 
Predlog UO MSg je bil soglasno sprejet. 
 
 

9. Obravnava predloga UO MSG za spremembo ZAIDa, ureditev statusa ND in VD z drugo bolonjsko 
stopnjo izobrazbe oziroma ekvivalentno. 

 
S predlogom smo se seznanili. Posebnega sklepa nismo sprejeli. 
Člani menimo, da se ZAID spremi ''le s tresočo se roko''. Pomisleki so šli v smeri ustvarjanja novih 
razredov in razslojevanja. 
 
 

10. Razno. 
Obravnavali smo predlog Civilne iniciative za zmanjšanje škode nastale zaradi uveljavitve Zakona o 
katastru nepremični – pobude za ustavitev izvajanja Zakona o katastru nepremičnin in bojkot 50. 
geodetskega dne. Člani upravnega odbora smo  v zvezi z zgornjim opravili razpravo in se seznanili s 
pobudo. Posebnega sklepa nismo sprejeli. 
 
M. Plešnar je člane seznanil s potekom prvega sestanka glede aktualne problematika geodetske stroke, ki 
jo je sklicala Zveza geodetov Slovenije. 
 
Obravnavali smo predlog, da se izobraževanja prilagodi na teme dela upravnega odbora, oziroma uvede 
letna tematska izobraževanja za celoten mandat. 
Člani so seznanjeni s temo Slovenskega inženirskega dne 2023, Požarna varnost v stavbah. 
 
 
Naslednja redna seja bo predvidoma 12. decembra 2022. 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
 
Zapisal:   
Predsednik MS Geo  Predsednik MS Geo 

 Matej PLEŠNAR, inž. geod. 
 
 

 

 Matej PLEŠNAR, inž. geod. 
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