Naš znak: 01416-0003/2021-2
Datum: 24.11.2021
Z A P I S N I K
zbora Matične sekcije geodetov
Zbor je potekal dne 22.11.2021 s pričetkom ob 16:00 uri,
v prostorih SMELT, Dunajska 160, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti
2. Volitve predsednika UO MSGeo, članov UO MSGeo in 8. članov skupščine iz MSGeo
1. Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti
Ob 16:00 uri je predsednik UO MSGeo, Matej Kovačič ugotovil, da zbor ni sklepčen, saj je na njem
prisotnih 8 članov MSGeo, kar je manj kot 10% članov MSGeo (45), zato se je pričetek zbora preložil
na isti dan ob 16:30 uri v istih prostorih, kot je bilo predvideno za prvi sklic.
Zbor se je pričel ob 16:30 uri. Na njem je bilo prisotnih 8 članov MSGeo.
Po kratkem uvodnem nagovoru in predstavitvi dnevnega reda je predsednik UO MSGeo Matej Kovačič
predal besedo predsedniku volilne komisije.
Zapisnik bo zapisala generalna sekretarka IZS.
2. Volitve predsednika UO MSGeo, članov UO MSGeo in 8. članov skupščine iz MSGeo
Predsednik volilne komisije dr. Janez Petek je na kratko predstavil, kaj se voli in kako glasuje. Prisotne
kandidate je povabil, da se kratko predstavijo prisotnim, če se še niso predstavili na spletu in se ob tem
zahvalil vsem kandidatom, ki so svoje predstavitve posredovali predhodno. Ker se k predstavitvi ni
prijavil nihče, je prisotne povabil h glasovanju.
Po izvedenem glasovanju, na katerem so sodelovali 3. člani MSGeo (ostali prisotni so volili elektronsko),
je volilna komisija preštela glasove oddane na zboru, odprla zapečateno ovojnico z glasovi oddanimi na
elektronskih volitvah v času od 12. do 18.11.2021 in jih prištela. Predsednik volilne komisije je razglasil
rezultate upoštevajoč 17. člen Volilnega pravilnika IZS. Zapisnik volitev in poročilo o volitvah bo
pripravila naknadno.
3. Razno
V času štetja glasov in po razglasitvi rezultatov volitev so prisotni člani UO MSGeo razpravljali o Ceniku
geodetskih storitev in spremembah, ki jih bo v letu 2022 za pooblaščene inženirje s področja geodezije
in geodetska podjetja prinesel pričetek uporabe novega Zakona o katastru nepremičnin (ZKN). Cenik
bo treba v letu 2022 novelirati zaradi sprememb predpisov, ob tem se bo preučilo in opredelilo tudi do
pisno podanih pripomb, kjer so konkretni primeri izračunov zaželeni. V letu 2022 se zaradi pričetka
uporabe ZKN, ki predvideva tudi obvezno šolanje za rokovanje s sistemom GURSa, načrtuje skupna

usposabljanja z GURSom, pri tem pa termini še niso znani. Podan je bil apel, da naj MSGeo poda
navodila članom (tudi časovna) v zvezi s pripravo na uporabo ZKN.
Priloga:
- Lista prisotnih na zboru.
Zapisala:
Mag. Barbara Škraba Flis

Predsednik UO MSGeo
Matej Kovačič, univ.dipl.inž.geod., l.r.

