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lnzenirska zbornica Siovenije in Geodetska uprava Republike Siovenije na podlagi
tretjega odstavka 16. elena Zakona 0 geodetski dejavnosti (Uradni list RS, st. 77/10) in
prvega odstavka 2. elena Pravilnika 0 pogojih in postopkih za tockovan]e , spremljanje,
potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobrazevanja geodetov (Uradni list
RS, st. 10/11) sprejemata

DOPOLNITEV LETNEGA PROGRAMA OBVEZNEGA
STROKOVNEGA IZOBRAZEVANJA GEODETOV
ZA LETO 2014

INZENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE

GENERALNI DIREKTOR

Stevilka: 2. S'3~ lAi-J ) ~\:) .. c-~
Datum: 7- ..+,_"2-0'1 ~

I.

Predavatelja: Franc Ravnihar, mag. Marijana Vugrin
Naslov:

REGISTER NEPREMICNIN

Kratek povzetek vsebine predavanj:

Register neprernicnln je bil definiran kot nova evidenca z Zakonom 0 evidentiranju
neprernicnin. ZEN jo je definiral kot vecnarnensko zbirko podatkov 0 nepremicninah na
obmocju Republike Siovenije, ki se vzpostavi in vodi zaradi zagotavljanja podatkov, ki
odraza]o dejansko stanje nepremlcnin v naravi. Ceprav je bila evidenca definirana kot
vecnarnenska, je bil njen osnovni namen ze od vsega zacetka zagotoviti nabor ustreznih
podatkov za dajatve in prejemke drzavljanov s strani drzave.
Ker je potrebno podatke 0 nepremicninah v javnih nepremicninskih evidencah
obravnavati kot celoto (v vseh evidencah) in ker nova navodila Geodetske uprave
podajajo ob izvajanju geodetskih storitev tudi obveznost urejanja podatkov v REN, je
nujno, da temeljito spoznamo tudi to evidenco.
Vsebina predavanja:
• Podatki, ki se vodijo v REN
• Prevzem podatkov iz drugih evidenc
• Vrednost nepremicnin in podatki, ki vplivajo na vrednost in se vodijo v REN
• Spreminjanje podatkov v REI\!

Organizator: IZS
Cas predavanja: 3 ure
Stevilo kreditnih tock za udelezenca izobrazevanja: 3
Stevilo kreditnih tock za predavatelja: 6

II.
Predavatelja: mag. Marijana Vugrin
Naslov:

ETAZNA LASTNINA IN KATASTER STAVB

Kratek povzetek vsebine predavanj:

Stavba vpisana s katastrskim vpisom v kataster stavb je osnova za vzpostavitev etazne
lastnine in njen vpis v zernljisko knjigo. Z uvedbo postopka Dokoncanje etazne lastnine 
vee stavb v zernljisko knjigo je po novem mozno izvesti tudi delitve in zdruzitve stavb v
zernljisko knjigo. Da je ta postopek uspesen v zernljiski knjigi, moramo tudi vpis v
kataster stavb narediti po doloceruh pravilih.

Predavanje je namenjeno predstavitvi vzpostavitve etazne lastnine od izmere stavbe in
pripadsjoclh parcel do vpisa v zernljisko knjigo z opisi krltlcnih korakov v tem postopku.
Vsebina predavanja:
• Razlika med postopkoma vzpostavitve etazne lastnine in dokoncaniem etazne
lastnine
• Postopek delitve stavbe in postopek zdruzitve stavb
• Od izmere neprernicnine do vzpostavitve etazne lastnine
• Primeri
Organizator: IZS
Cas predavanja: 3 ure
Stevilo kreditnih tock za udelezenca izobrazevanja: 3
Stevilo kreditnih tock za predavatelja: 6

III.
Predavatelji: Karolina Koracin, Grega Pesko in mag . Marijana Vugrin
Naslov:

NESKLADJA V »GRAFICNI« BAZI ZEMLJISKEGA KATASTRA S
PRIMERI

Kratek povzetek vsebine predavanj:
V letu 2013 je Geodetska uprava pristopila k odpravi neskladij, ki se pojavljajo v bazi
zernljiskeqa katastra . Nekatera neskladja izvirajo se iz casov izdelave digitalnih
katastrskih nacrtov in polnjenja baze ZK took, vecina pa so plod nepravilnosti pri
vzdrzevan]u baze in izvirajo iz nepravilnosti , ki so bile posredovane preko prenosnih
datotek v bazo .
Najpogosteje se pojavljajo naslednja neskladja:
• napacne povezave med ZKT .
• nenapete tocke.
• napacne koord inate (GK, ETRS) velaboratu.
• krizanje povezav.
• neusklajena meja med KO.
• "cuden" vklop in
• elaborat sploh ni vrisan.
Skozi predavanja bo predstavljeno zakaj je do napak prislo, na kaksen nacin so se
popravljale in na kaj morajo biti izvajalci geodetskih storitev in zaposleni na Geodetski
upravi pozorni, da neskladja ne bodo nastala na novo.
Neskladja bode prikazana na konkretnih primerih.

Organizator: IZS
Cas predavanja: 3 ure
Stevilo kreditnih tock za udelezenca izcbrazevanja: 3
Stevilo kreditnih tock za predavatelja: 6

