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1.

Pregled zapisnika 95. seje in realizacija sklepov
Sklepi 95. seje so bili realizirani, nedokončan sklep št. 346 – elaborat zakoličenja

2.

Zakon o katastru nepremičnin – pripombe MSGeo
UO je bil seznanjen s predlaganimi pripombami pripravljenimi s strani MSGeo in GIZ na osnutek
zakona, ki je v javni obravnavi. Posebni pripomb na seji ni bilo, v razpravi je bilo izpostavljeno, da se v
zakonu pogreša večja razvojna funkcija in več-namenskost katastra nepremičnin. Po izvedenem
usklajevalnem sestanku z GURS glede pripomb MSGeo bo poročano na naslednji seji.

3.

Spremembe GZ, ZUREP--2
UO je bil seznanjen s predlaganimi spremembami GZ in ZUREP-2, ki jih je dal MOP v javno obravnavo.
V razpravi je bila izpostavljena dilema in pripomba s strani članov MSGeo, da se v postopku pridobitve
uporabnega dovoljenja ne izdeluje geodetski načrt novega stanja. V razpravi je bilo soglasno
izoblikovano mnenje, da bi pri zahtevnih objektih osnova za izdelavo PID-a lahko bil samo GN narejen
na podlagi neodvisne izmere, samo na ta način je zagotovljena strokovnost in objektivnost. Z
mnenjem se seznani Mateja Hašaja, člana komisije za zakonodajo.

4.

Projekti MSGeo
Člani UO so bili seznanjeni z dvema predlogama projektov, predlaganih s strani članov MSGeo:
A. Uvedba enotne izkaznice za pooblaščene inženirje
B. Uvedba enoličnega identifikatorja za vse postopke, ki jih potrdi PI

Sklep št 348:
UO MSGeo soglasno podpira vsebino obeh predlaganih projektov, predlaga, da IZS čimprej pristopi k
realizaciji, saj so projekti pomembni tako za člane IZS, kot za krepitev pomena in vloge IZS, predvsem
kakovostno izvajanje pooblastil (nadzor na delom PI).
Člani UO so bili seznanjeni z stanjem projektov MSGeo v teku. Osnutek sprememb cenika in osnutek
vsebine zakoličbenega zapisnika. Zaradi odsotnosti nosilcev teh dveh projektov se pričakuje
podrobnejša razprava v mesecu septembru na naslednji seji UO.
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5. Stališče MSGeo do aktivnosti posameznih članov MSG za razdružitev od IZS
Člani UO so bili seznanjeni z aktivnostmi članov MSG in Gradbene iniciative v povezavi z zahtevami za
izločitev sekcije iz obstoječe zbornice in ustanovitev nove zbornice gradbenikov.
Sklep št 349:
UO MSGeo se zavzema za enotno zbornico, ki mora zagotavljati enakopravnost vseh inženirskih strok.
Razdruževanje in delitev zbornice po našem mnenju slabita položaj celotne inženirske stroke v
Sloveniji.

6.

Razno

V razpravi je bilo predstavljena želja s strani uredništva Geodetskega vestnika po rednem poročanju o
delu MSGeo v tiskanih izdajah vestnika. Člani UO so mnenja, da je ponavljanje vsebin nesmiselno,
objavljajo se tedenske novice, internetna stran IZS, IZS novo, Geoblog,ipd…obveščenost o aktualnih
zadevah je zagotovljena.

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
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