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1.

Pregled zapisnika 96. seje in realizacija sklepov
Sklepi 96. seje so bili realizirani, nedokončan sklep št. 346 – elaborat zakoličenja

2.

Novi akti IZS
Generalna sekretarka IZS je članom UO na kratko predstavila vsebine pripravljenih novih aktov IZS.
UO je v razpravi podal nekaj pripomb in sicer:
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-

sprememba območja regij (prestavitev dela območja iz vzhodne v zahodno regijo)
spremembe cenika za delo v organih IZS in sicer zvišanje najnižjih postavk (podjemna
pogodba) in zvišanje sejnin za vodenje komisij
predlaga se skrajšanje obdobja v katerem organi zbornice ne delujejo

Podrobneje so pripombe bile zapisane s strani strokovnih služb IZS in bodo predstavljene na UO IZS.
Nove akte bo sprejemala skupščina IZS.
3.

Plan dela in finančni načrt za leto 2020
Upravnemu odboru je bil predstavljen predlog programa dejavnosti sekcije v letu 2019 in predlog
finančne porazdelitve sredstev. Začete aktivnosti i nnedokončane aktivnosti v letošnjem letu naj bi se
nadaljevale, morebitne spremembe plana pa bodo izvedene po izvedenih volitvah v letu 2020.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da bo potrebno že v drugi polovici leta 2020 pričeti z aktivnostmi
(izobraževanja, informiranje,…) v povezavi z večjimi spremembami, ki se obetajo v geodetski
dejavnosti v letu 2021 z uveljavitvijo katastra nepremičnin in uvedbo novega informacijskega sistema
na geodetski upravi
Sklep št 350:
UO MSGeo podpira predlog programa dela in finančni načrt za leto 2020.

4.

Projekti MSGeo
Člani UO so bili seznanjeni z dvema predlogama projektov, predlaganih s strani članov MSGeo,
predstavljena in pojasnjena so bila stališča drugih sekcij do predlaganih projektov. UO MSGeo
predlaga, da se s projekti nadaljuje po preučitvi, kaj pomeni, če so določena pravila samo za eno
sekcijo in ne vse ostale člane IZS (obvezna izdelava in uporaba izkaznice) .
S strani M. Plešnarja je bil na kratko predstavljen predlog sprememb Cenika. Za določene posamezne
storitve (komasacija, nova izmera) je zaprosil, da se pridobijo cene tovrstnih storitev na podlagi
realiziranih pogodbenih vrednosti (ni bilo veliko novih izmer, znane so storitve, ki so bile izvedene v
zadnjih letih).
UO je bila predstavljena tudi problematika izdelave elaboratov v skladu z novim Pravilnikom in
Tehničnimi specifikacijami. Veliko število članov se obrača na IZS, da je potrebno organizirati okroglo
mizo, da prihaja do precejšnjih razhajanj v razumevanju novih pravil (med izvajalci in pregledniki).

Sklep št 351:
Zaradi nadaljevanja priprave novega cenika se na predlog pripravljavca skliče skupni sestanek z GIZGI, da se skupaj pregledajo predlagane spremembe cenika in razrešijo odprete dileme.
Predsednik UO MSGeo pozove izvajalce, da zberejo in podrobneje opišejo težave pri izdelavi
elaboratov, potem se skliče skupni sestanek predstavnikov izvajalcev iz posameznih regij na IZS, da
se pregledajo pripombe in pripravi predlog sprememb Tehničnih specifikacij.
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5. Izobraževanje IZS
Člani UO so bili seznanjeni s statističnimi podatki glede opravljenih izobraževanj in priznanih točk
članov MSGeo in z dostavljeno dokumentacijo glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti
po ZAID-u. V obeh primerih približno slaba tretjina članov še ni opravila izobraževanj in dostavila
dokumentacijo, zato se pričakuje pritisk na MSGeo, da se pripravijo dodatna izobraževanja oz. dodatni
termini. UO podpira, da se INSPIRE dan vključi v izobraževanja, ki so mu priznane točke.
6.

Razno
Na povabilo HKOIG se simpozija v Opatiji udeleži dr. Aleš Breznikar in Matej Hašaj.

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
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