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Z  A  P  I  S  N  I  K 

112. redne seje Upravnega odbora MS Geo, 
ki je potekala v ponedeljek, 20. 2. 2023 ob 14.00 uri 

v prostorih IZS. 
 

 

Vabljeni člani UO Ms Geo  

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

mag. Aljaž LESJAK - prisoten 

Ana COF - opravičila 

dr. Bojan STOPAR - prisoten 

Matej KOVAČIČ - opravičil 

Matjaž GRILC - prisoten 

dr. Tilen URBANČIČ - prisoten 
   

Dodatno vabljeni:  

mag. Aleš KREGAR  - prisoten 

mag. Marijana VUGRIN  
           

- prisotna 
generalna sekretarka, mag. Barbara ŠKRABA FLIS, 
 

- opravičila 

Vodja javnih pooblastil, Renata GOMBOC PODMENIK,  
Nadomešča Neža ČASL ŠKODIČ 

- opravičila 

Svetovalka za sistemsko zakonodajo in inženirstvo 
mag. Irena Andrejašič Troha 
svetovalka za sistemsko zakonodajo in inženirstvo 

  
- prisotna 

  

 

  



 

 
 
Predsednik Ms Geo IZS predlaga spremembo dnevnega reda. Obrne se vrstni red točke 1 in 2. Točko 8. 
pregled zapisnika 111. seje in realizacije sklepov se uvrsti takoj za točko 2. Na dnevni red se uvrsti prošnjo 
Društva geodetov izkazničarjev po posredovanju podatkov. 
 
 
Dnevni red: 
1. Predstavitev težav, ki jih izvajalci gospodarskih javnih služb pričakujejo pri izvajanju ZKN -

predstavitev mag. Aleša Kregarja. 
2. Poročilo o delu Skupne posvetovalne skupine GURS - MsGeo IZS – GizGi - predstavitev mag. Marijane 

Vugrin. 
Odločitev o nadaljevanju dela v letu 2023, imenovanje članov skupine in financiranje.  

3. Predhodno preverjanje poklicnih kvalifikacij pri reguliranem poklicu pooblaščenega inženirja 
geodezije. Dopis Ministrstva za naravne vire in okolje z dne 2.1.2023 - predstavitev Renate Gomboc 
Podmenik. 

4. Pregled zapisnika 111. seje in realizacija sklepov. 
5. Prošnja Društva geodetov izkazničarjev po posredovanju podatkov. 
6. Seznanitev z odstopno izjavo člana strokovnega sveta Sama Lenarčiča in z dogodki, ki so privedli do 

odstopa. Predlog za imenovanje novega člana Tomaža Fariča. 
7. Obravnava in potrditev strateške deklaracije – predstavitev dr. Tilna Urbančiča. 
8. Razprava za javno razpravo v marcu na temo o izzivih licenciranja v geodetski stroki, ki jo je sprožila 

UL - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 
9. Delovanje MS Geo pri IZS v  Evropskem svetu inženirjev geodezije (CLGE) - predstavitev Matjaža 

Grilca.  
10. Obravnava smernic zakoličbe stavb - predstavitev dr. Tilna Urbančiča. 
11. Obravnava smernic geodetskega monitoringa - predstavitev dr. Bojana Stoparja. 
12. Razno. 
• Seznanitev s pričetkom delovanja delovne skupine za novelacijo cenika. 
• Seznanitev z izvedenima anketama – povzetka predstavi mag. Aljaž Lesjak 
 
Spremenjen dnevni red je bil soglasno sprejet. 

  



 
 

 

1.) 
Pooblaščeni inženir mag. A. Kregar (E- 0692) predstavi težave s katerimi se soočajo upravljavci energetske 
infrastrukture. Ovire pričakujejo pri izvajanju ZKN za vse linijske GJI, ki za gradnjo, obratovanje in 
vzdrževanje vzpostavljajo služnosti, kot so na primer elektroenergetski vodi in plinovodi. Enake ovire 
lahko pričakujejo tudi investitorji obnovljivih virov energije (OVE) s pripadajočimi priključnimi vodi. 
Razloži, da bi območje služnosti moralo biti neposredno povezano s katastrom GJI (os GJI je sredina 
območja služnosti), kar mora biti določeno z ZKN in ne sme biti odvisno od lokacijskih izboljšav ali drugih 
katastrskih postopkov. Predvideno je brisanje območja služnosti iz sloja začasnih vpisov, če se pred 
vpisom v zemljiško knjigo spremenijo podatki o delih meje parcel, na katerih je določeno območje 
služnosti, kar predstavlja oviro pri graditvi kilometrov dolgih linijskih GJI. 
 
Opravi se razprava in izmenjava stališč k predstavljenim težavam. 
Mag. A. Kregar pove, da ni namen te seznanitve, delovanja v kakršni koli delovni skupini. 
Posebnega sklepa k predstavitvi in izmenjavi stališč ne sprejmemo, so pa nekateri poudarki iz 
predstavitve smiselni in se jih preko delovne skupine ustanovljene pri točki dva dnevnega reda, smiselno 
vključi. 
 
Ob 14.30 je na sejo prišel M. Grilc. 
Ob 14:40-tih s sejo zapusti A. Kregar 
 
2.) 

Mag. M. Vugrin predstavi delovanje in zaključke skupne posvetovalne skupine GURS - MsGeo IZS – GizGi.  

Razpravlja se o novi skupini, ki bo predvidoma sestavljena iz 9 članov in sicer 4 predstavnikov GURS-a, 
(med katerimi bi bil vsaj eden, ki operativno vodi upravni del katastrskega postopka), dveh predstavnikov 
MSGeo, dveh predstavnikov GIZ GI ter enega člana Društva SicGeos. 

M. Plešnar pove, da se je na povabilo članom k sodelovanju v novi delovni skupini odzvalo 9 kandidatov, 
s katerimi je Plešnar opravil razgovor. Vsi so se bili pripravljeni angažirati in dejavno delovati v novi delovni 
skupini. M. Vugrin izpostavi, da je bila včasih težava v odzivnosti članov delovne skupine, ker je bilo 
potrebno v roku 14 dni odgovoriti na strokovne dileme in ustrezno hitro pripraviti gradivo za obravnavo. 
 
Sklep št. 3/20.2.2023: 
Soglasno se potrdi, da M. Vugrin pripravi povzetek delovanja strokovno posvetovalne skupine in se ga 
javno objavi in razpošlje članom Ms Geo. 
Soglasno se potrdi, da je potrebno nadaljevati delo skupne posvetovalne skupine GURS – Ms Geo IZS – 
GizGi.  
V delovno skupino, ki bo komunicirala z GURS-om, se s strani IZS imenuje Marijano Vugrin kot vodjo, 
Miho Ovco kot člana in Petro Predan kot članico. Vključi se čim širši krog geodetov, ki so pripravljeni 
delovati v skupini in predlaga se, da se k sodelovanju povabi še preostale prijavitelje; Miha Bana, Sama 
Košnika, Miha Žagarja, Polonco Fištravec in Deana Kordeža. Vsi našteti bodo delovali kot pomoč pri 
pripravi gradiv in tem za obravnavo.  
Dodatno naj se k sodelovanju v skupino povabi Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. 
Potrdi se financiranje članov Ms Geo v skupini. 
 
Ob 15:20-tih  sejo zapusti M. Vugrin.  



 

3.) 
N. Časl Škodič predstavi dopis Ministrstva za naravne vire in prostor o  predhodnem preverjanju poklicnih 
kvalifikacij pri reguliranem poklicu pooblaščenega inženirja geodezije.  
Ministrstvo postavlja vprašanje ali je smiselno predhodno preverjanje poklicnih kvalifikacij ponudnikov 
storitev iz tujine za poklic POOBLAŠČENI INŽENIR pri reguliranih poklicih iz pristojnosti IZS. 
 
Sklep št. 4/20.2.2023: 
Soglasno sprejmemo sklep, da ne moremo odstraniti prehodnega preverjanja poklicnih kvalifikacij pri 
reguliranem poklici pooblaščeni inženir geodezije. 
Sprejme se pojasnilo, katerega je za Upravni odbor in druge organe IZS pripravil A. Breznikar in je del 
gradiva. 
 
Ob 16:00-tih s sejo zapusti N. Časl Škodič. 
 
4.) 
Pregled zapisnika in realizacije sklepov predhodne seje UO Ms Geo. 
 
Sklep št. 5/20.2.2023: 
Ugotovilo se je, da so realizirani vsi sklepi. 
 
5.) 
M. Plešnar sezani člane, da na današnji dan Društvo geodetov izkaničarjev še ni formalno registrirano, 
saj ga javni register Ajpes pod tem imenom ne najde. 
Plešnar seznani člane, da je bila zabeležka, o kateri Društvo geodetov izkaničarjev sprašuje, del gradiva  
111. seje in da je zabeležko zapisala GURS, ki je sestanek tudi sklicala. 
 
Sklep št. 6/20.2.2023: 
Soglasno se sprejme sklep, da se društvo po zahtevane podatke napoti na GURS, ker IZS navedenega 
sestanka ni sklicala in zabeležke ni zapisala. 
 
6.) 
M. Plešnar seznani člane z odstopno izjavo Sama Lenarčiča in z dogodki, ki so privedli do odstopa in da 
je v zvezi s tem sklical koordinacijski sestanek, ki bo dne 28. 2. 2023. Na sestanek je povabil predsednika 
strokovnega sveta Janeza Balantiča, člana strokovnega sveta v odstopu Sama Lenarčiča, člane nadzorne 
komisije, predsednika disciplinskega sodišča Petra Smrekarja in člane senata disciplinskega sodišča, da se 
na konkretnem  primeru ugotovi, zakaj disciplinsko sodišče ni niti v enem samem delu pritrdilo 
ugotovitvam izrednega strokovnega nadzora, ki je bil obremenjujoč za takratnega domnevnega kršitelja. 
Ugotoviti moramo, ali nadzorna komisija premalo morebiti strokovno in pravno obrazloži svoje 
ugotovitve, da privede do diametralno nasprotnih odločitev disciplinskega sodišča. Le z uveljavljanjem 
enotne prakse zagotavljamo znane okvire delovanja pooblaščenih inženirjev. Na naslednji seji bo M. 
Plešnar poročal o zaključkih koordinacijskega sestanka. 
 
M. Plešnar poda predlog za imenovanje novega člana strokovnega sveta Tomaža Fariča. 
 
Sklep št. 7/20.2.2023: 
Predlog se soglasno potrdi. MS Geo predlaga Tomaža Fariča za novega člana strokovnega sveta. 
 
 



 
 

 

7.) 
Za obravnavo strateške deklaracije je zmanjkalo časa, ker se ob 17.00 začne seja Upravnega odbora IZS. 
Zato se predstavitev in razpravo opravi na naslednji seji. 
Deklaracijo so člani prebrali in se z njo strinjajo. 
 
Sklep št. 8/20.2.2023: 
Soglasno se sprejme sklep, da se deklaracijo objavi in razdeli med subjekte geodetske stroke. 
 
 
Ker dnevni red 112. seje ni bil izčrpan se preostanek dnevnega reda 112. seje prenese na naslednjo 113. 
sejo in sicer od sedme točke naprej.  
 
 
Naslednja redna seja bo 13. marca 2023 ob 14.00 v prostorih IZS. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 

 
 
Zapisal:   

Predsednik MS Geo  Predsednik MS Geo 
 Matej Plešnar, inž. geod. 

 
 
 

 Matej Plešnar, inž. geod. 

   
 
                                                                                          


