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Upravnega odbora Matične sekcije geodetov
Seja je potekala 9.12.2019 ob 14.30 uri
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1.

P regled zapisnika 97. seje in realizacija sklepov
Sklepi 97. seje so bili realizirani. Pojasnjene so bile izvedene aktivnosti na podlagi 351 sklepa.
Predlagana je razširitev dnevnega reda s točko 5. – izobraževanja. Prispelo je vloga, da se uvrsti
geodetski dan med izobraževanja, ki štejejo za točke.

2.

Novi akti I ZS
UO je bil seznanjen s predlaganimi spremembami aktov IZS (statut in volilni pravilnik) in načinom
sprejema sprememb aktov (skupščina IZS v letu 2020). Ugotavlja, da so bile upoštevane pripombe
MSGeo glede razdelitve regij.
Sklep št 352:
UO MSGeo podpira predlog sprememb volilnega pravilnika in statuta.

3.

ZK N
Upravnemu odboru je bil na kratko predstavljen predlog novega Zakona o katastru nepremičnin, ki je
bil z vsemi podzakonski akti dan v medresorsko obravnavo. Predlog vsebuje večino sprememb na
katere je MSGeo podala pripombe v juniju in jih usklajevala na sestankih skupaj z Geodetsko upravo.
Člane UO se pozove, da pregledajo dokument in posredujejo pripombe, predloge sprememb do
20.12., vsem ostalim članom je prav tako bil poslan mail z povezavo do vseh dokumentov.

4.

P rojekti M SGeo
UO je bil seznanjen s projekti, ki so v programu dela MSGeo za leto 2020. Z vsemi izvajalci so bili
opravljeni razgovori in sklenjene pogodbe. Projektne naloge so naslednje: Transformacija podatkov iz
zbirke listin v državni koordinatni sistem, Prenova cenika geodetskih storitev, Izdelava vzorčnih
elaboratov, Smernica za izdelavo zakoličbenega zapisnika.

5.

I zobraževanja I ZS

UO je seznanjen z osnutkom programa tradicionalnega strokovnega geodetskega srečanja - Geodetski
dan, ki bo 12-13.3.2020. Izbran je naslov posveta Geodezija za kakovostne storitve v prostoru in času.
S strani organizatorja je bila podana prošnja, da se Geodetski dan uvrsti med izobraževanja, ki
prinašajo za člane IZS (geodete) kreditne točke. UO se s predlogom strinja.
Sklep št 353:
UO MSGeo soglasno podpira predlog, da je vsebina posveta strokovno primerna, da se udeležba na
Geodetskem dnevu točkuje /prizna za člane MSGeo s tremi kreditnimi točkami.
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UO je bil okvirno seznanjen s osnutkom predloga izvedbe 1. slovenskega dneva inženirjev, ki ga bo v
začetku marca organizirala IZS. S strani članov UO so bili podani pomisleki, da samo udeležba na
enem dogodku prinese pooblaščenim inženirjem zadostno letno kvoto točk za obvezno izobraževanje.

6.

Razno
UO je bil seznanjen z ponovno polno aktiviranje funkcionalnosti Geobloga z namenom, da se zagotovi
članom čim učinkovitejšo pomoč pri razreševanju težav pri izdelavi elaboratov v skladu z novimi TS.

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.
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Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod., l. r
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