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Z  A  P  I  S  N  I  K 

99. redne seje in 10. seje v tem mandatu 
Upravnega odbora Matične sekcije geodetov 

 
Seja je potekala 26.02.2020 ob 15.00 uri  

  
Vabljeni člani UO MSGEO: Prisotni: 
  
Predsednik UO MSGEO 
Matej Kovačič 

Prisoten 

Matjaž Grilc Prisoten 
dr. Aleš Breznikar Prisoten 
Simona Čeh  Prisotna 
Matej Plešnar Prisoten 
Tomaž Farič Odsoten 
Tadej Ledinek Prisoten 
Jana Martinuč Brajnik Prisotna 
Samo Lenarčič  
 
Dodatno prisotni: 
Dejan Prebil 

Prisoten 

 
 
1. Pregled zapisnika 98. seje in realizacija sk lepov  
 
Sklepi 98. seje so bili realizirani.  
 
 
2. Dan inženirjev, geodetski dan 
 
UO je bil seznanjen z dvema prireditvama, ki se bosta odvijale v naslednjih dneh. V razpravi je bil 
izpostavljen problem za geodete, da je razmik med dogodkoma samo en teden, izpostavljen je bilo, da 
je težko zagotoviti ustrezen in ne ponavljajoč strokovni program, zato je potrebno v naslednjem letu 
prej pristopiti k oblikovanju programa in imenovati programski odbor. Predlagano je, da se Zvezo 
geodetov Slovenije pozove, da se naslednje leto bolje uskladi termin geodetskega dneva glede na to, 
da je inženirski dan fiksiran na datum 4.3., ker je skupščina UNSECO potrdila ta dan za svetovni dan 
inženirjev.  
  
Sklep št 353: 
UO MSGeo predlaga, da se pred koncem leta ustanovi koordinacijski odbor MSGeo, ki bo aktivno 
sodeloval pri pripravi programa za inženirski dan in si mora prizadevati, da MSGeo aktivno sodeluje  v 
dopoldanskem skupnem izobraževanju z eno od nosilnih tem.   
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3. Zakon o katastru nepremičnin – medresorska obravnava 
 
Upravnemu odboru so bile predstavljene pripombe, ki so bile podane konec leta s strani MSGeo in 
usklajevanje, ki je potekalo na GURS-u.  V razpravi je bilo izpostavljeno, da je dostop do 
informacijskega sistema Kataster zakonsko zelo togo urejen in ne omogoča drugim osebam v 
geodetskem podjetju, da bi vstopali v informacijski sistem. Predvsem je nelogično, da druge osebe v 
podjetju ne morejo pridobivati podatkov, vsa opravila so vezana na pooblaščenega geodeta.  
 
Sklep št 355: 
UO MSGeo predlaga, da bi se moralo v novem informacijskem sistemu zagotoviti dvo ali več nivojski 
dostop/vstop v informacijski sistem GURS-a. Oddaja elaboratov in kontrole bi morale ostati v domeni 
pooblaščenih geodetov, medtem ko bi vpogled in pridobitev podatkov (izrez) lahko bil mogoč tudi za 
druge osebe zaposlene v geodetskem podjetju. Tako bi imele možnost dostopa do izobraževanj o 
novem informacijskem sistemu tudi ostali zaposleni geodeti. O predlogu se seznani Urada za 
nepremičnine.     
 

  
4. Projekti MSGeo  

 
UO je bil seznanjen s projekti, ki so v programu dela MSGeo za leto 2020 v delu (Cenik) in s 
predlaganimi projekti s strani MSGeo, ki naj bi se izvedli v okviru IZS (izkaznica PI, enolični ID izdelka 
PI). Še enkrat so bila pregledana stališča ostalih sekcij. Glede na to, da projekt informacijske prenove 
GURS poteka po predvidenem terminskem planu, da je predvidena vzpostavitev in operativni pričetek 
dela 1.1.2022, da bi naj bil v leto 2025 prav tako v polni operativnosti vzpostavljen PIS je verjetno 
neracionalno, da bi IZS za tako kratko obdobje vzpostavljala svojo informacijsko rešitev, ki bi beležila 
izdelke, ki jih potrjuje PI.  Informacijski sistem Kataster kot PIS bosta omogočala pridobitev teh 
podatkov.  Projekt izkaznice za identifikacijo pa je potrebno čimprej realizirati, saj geodeti potrebujejo 
dokument na terenu s katerim se lahko izkazujejo kot PI.  
 

Sklep št 356: 
UO MSGeo poziva, da strokovne službe IZS pripravijo zbornični AKT, ki bo urejal pridobite v in 
uporabo izkaznice. Matej Plešnar se zadolži, da pošlje zadnjo verzijo Cenika vsem članom UO MSGeo.  
 

 
5. Razno 

 
UO je razpravljal o predlogu sprememb in dopolnitev Statuta IZS, ki ga je kot nasprotni predlo za 
skupščino pripravila MSG. UO je razpravljal o imenovanju člana za projektno skupino za mednarodno 
sodelovanje in o pobudi nadzornega odbora IZS.  
 

Sklep št 357: 
UO MSGeo imenuje za člana projektne skupine za mednarodno sodelovanje Matjaža Grilca.  
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Sklep št 358: 
UO MSGeo je soglasno proti nasprotnemu predlogu sprememb statuta IZS (13.člen), podpira predlog, 
da je PI sočasno lahko aktiven pri največ dveh gospodarskih subjektih.  
MSGeo je za leto 2020 vsebinsko bistveno povečala število zastavljenih projektov MSGeo za svoje 
člane, prav tako je vsebinsko in številčno obogaten program izobraževanj za leto 2020.   
 

 
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 
 
 
Zapisal:         
 
Predsednik UO MSGEO     Predsednik UO MSGEO 
Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod., l. r   Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod., l. r. 
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