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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIjE

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
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lnzenlrska 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 tockovanle, spremljanje,
potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobrazevanla geodetov (Uradni list
RS, st. 10/11) sprejemata

LETNI PROGRAM OBVEZNEGA STROKOVNEGA
IZOBRAZEVANJA GEODETOV
ZA LETO 2013

INZENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE
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I.
Predavatelj: mag. Natasa Valentlncic, univ.dipl.iur.
Naslov: POSTOPEK DOLOCANJA PRIPADAJOCEGA ZEMLJISCA PO ZVEtL
Kratek povzetek vsebine predavanj:
Dolocevan]e prlpadajoclh zernfjlsc predstavlja v tem trenutku enega vecjih izzivov s
katerim se srecule pravna stroka . Za uspesno resitev je potrebno poznavanje pravne,
geodetske in prostorske stroke in zakonodaje, ki vclja danes in predvsem tista dolocila,
ki so veljala v preteklosti. Geodetski strokovnjaki so na eni strani v te postopke vkljuceni
kot izvajalci sodnih odlocitev in kot izvedenci za podajanje mnenj . Pray pogled pravne
stroke in izvedba postopka na sodlscu, pa je podrocje, ki je geodetskim strokovnjakom
veckrat tuje. Vsebina predavanja bo poskusila zakrpati to vrzel.
V okviru predavanj bo predstavljen kratek pregled zakonodaje povezane s pojmi
funkcionalno zernljisce , gradbena parcela in pripadajoce zemljisce k stavbam.
Glede na stanje "v naravi" in v nepremicnlnsklh evidencah so postopki dolocania razlicnl .
Avtorica predavanja jih je razdelila v tri sklope in sicer:
• dolocanja pripadajoceqa zernfjisca istocasno z etaziranjern ,
• dolocanja pripadajoceqa zernljlsca po doloctlih 26. cl. ZVEtL in
• dolocan]a pripadajocega zemljisca za stavbe zgrajene pred 1.1.2003 .
Predstavljen bo tudi potek samega sodnega postopka in vkliucevanje geodetskih
strokovnjakov v postopek. Za lazje razumevanje tvarine predavanja bode prikazani
konkretni primeri in postopki dolocltve pripadajoceqa zernljlsca k obstojecim stavbam .

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

II.
Predavatelj: mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inz.geod.
Naslov: NADGRADNJA APLIKACIJE
GEODETA

E-ZK

OPRAVILA IN VPLlV

NA

DELO

Kratek povzetek vsebine predavanj:
Aplikacija e-ZK opravila je bila uvedena za spletno pridobivanje javnih in zascitenih
izpisov in za elektronsko vlaganje ZK predlogov 1. maja 2011 . V tem casu so se ze
pokazale dolocene pomanjkljivosti ali okornosti aplikacije. Za odpravo Ie teh je Vrhovno

sodlsce zacelo z nadgradnjami aplikacije in celo s pripravami na spremembo
zakonodaje. 4. januarja 2013 je bila prva vec]a nadgradnja, predvidevajo pa se se nove.
Poleg tega bo prislo tudi do sprememb pri izvajanju poocitev podatkov med Geodetsko
upravo in zemlllsko knjigo.
Vsebina predavanja je oblikovana kot kratek enclklopedicen pregled osnovnih pravil
zemhlske knjige (zdruzevan]e, osnovni pravni poloza], vpis etazne lastnine) in pravil
izmenjave podatkov med Geodetsko upravo in zemlilsko knjigo ter predstavitev
nadgradnje aplikacije ter vpliv nadgradnje na dele geodetskih strokovnjakov.
Nadgradnja, ki je bila izvedena v januarju posega na podrocja:
• odprave neskladij med evidencami ,
• komasacij,
• izbris dolocenlh pravic po skrajsanern postopku in
• novih izpisov (tudi v digitalni obliki, ne Ie v pdf).

Organizator: IZS
Cas predavanja: 3 ure
Stevilo kreditnih tock za udeleienca izobraievanja: 3
Stevilo kreditnih tock za predavatelja: 6

III.
PredavatelJ: mag.
Ema
Poqorelcnik,
univ.dipl.inz.geod. ,
univ.dipl.inz.geod., Bernarda Berden, univ.dipl.inz.geod.

Franc

Ravnihar,

Naslov: SPREMEMBE V ZEMLJISKEM KATASTRU IN KATASTRU STAVB
Kratek povzetek vsebine predavanj:
V prvem delu predavanj bodo predstavljene novosti povezane z evidenco zemfjiskeqa
katastra:
vrste rabe - zgodovinski pregled in kaj bo v ZK po 29.6 .2013,
dejanska raba, podrobnejsa dejanska raba zemljisc stanje danes in kako naprej,
namenska raba in zernljlsca za gradnjo stavb (Pravilnik 0 dolocarjju zernlilsc za
gradnjo stavb)
boniteta zernljisca - vpliv in povezava na druge evidence.
V drugem delu predavanj bodo predstavljene novosti povezane z evidenco katastra
stavb, s poudarkom na novem Pravilniku 0 vpisih v kataster stavb:
vsebinske novosti ,
novosti v izmenjevalnih formatih,
predstavitev gradiva, ki se po pravilniku objavi na spletnih straneh,
izdajanje podatkov 0 stavbah (seznam neprernlcnin, zbirni podatki
nepremicninah) in
pravila za poocitve.

0

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

IV.
Predavatelj: Klara Ramovs
Naslov: Z UCINKOVITIM SPORAZUMEVANJEM DO ZADOVOLJNIH STRANK
Kratek povzetek vsebine:
Strokovno znanje je predpogoj za uspesno izvedbo geodetskih storitev. Ucinkovlta
izvedba je zelo odvisna od nase komunikacije s strankami v postopku. Na seminarju
bode tereticno in prakticno predstavljene naslednje teme:
• Individualno razumevanje ucinkovlte komunikacije,
• JAZ - kljueni element ucinkovlte komunikacije, ki sem odgovoren za svoja
dejanja,
• Kaj je profesionalnost, moje poslanstvo,
• Neverbalna komunikacija (odlocilna moe prvega vtisa),
• Verbalna komunikacija (od kod popacenost informacij , moe besed, moe
vprasalnic),
• Nasveti za izbolisan]e samopodobe (odnos do sebe je odnos do drugih).
Organizator: IZS
Cas predavanja: 3 ure
Stevilo kreditnih tock za udelezenca izobrazevanja: 3
Stevilo kreditnih tock za predavatelja: 6

V.
Predavatelj: Petra Ostanek, univ.dipl.inz.arh., mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inz.geod.
Naslov: GEODETSKI NACRT KOT DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER
PREDSTAVITEV VZORCA VODILNE MAPE
Kratek povzetek vsebine predavanj:
V lanskem letu je ZAPS pripravil poenoten vzorec vodilne mape. .Branle" vsebine
vodilne mape je pomembno tudi za geodetske strokovnjake, ki na eni strani z
geodetskim nacrtorn podajajo osnovo za vodilno mapo, po drugi strani pa so s
postopkom zakolicevania vezani na podatke v njej.

Prav vzorec vodilne mape in aktivnosti povezane s spremembo geodetskega nacrta in
projektne dokumentacije po dolocllih Zakona a kmetijskih zemljiscih (ZKZ- C) sta v
lanskem letu privedla do sodelovanja IZS In ZAPS z upravnimi enotami. V okviru
delavnic so bile podane tudi marsikatere upravicene pripombe s strani upravnih enot na
nase delo, na drugi strani pa so se zaposleni na upravnih enotah seznanile z naslrni
izdelki in interpretacijo njihove vsebine. Predavanje je oblikovano prav na teh tzkusnjah.

V okviru predavanja bo predstavljen geodetski nacrt in bistvene vsebine, ki sluzf]o kat
osnova za izdelavo dela nacrtov pri izdelavi projektne dokumentacije. Poudarek bo na
dodatni obvezni vsebini zaradi spremembe ZKZ in sprememb pri obracunavanju
ocskodnine za spremembo namembnosti s primeri.
V drugem delu predavanj bo predstavljena vsebina in razlicne vrste projektne
dokumentacije (IDZ, PGD, PZI, PID), vsebina in predlog vzorcne vodilne mape, dodatna
vsebina potrebna za izracun odskodnlne za spremembo namembnosti, pomen
kakovostnega geodetskega nacrta za izdelavo graficnega in tekstualnega dela vodilne
mape.

Organizator: IZS
Cas predavanja: 3 ure
Stevilo kreditnih tock za udelezenca lzobrazevan]a: 3
Stevilo kreditnih tock za predavatelja: 6

VI.
Predavatelj: Tornaz Farlc , univ .dipl.inz.geod ., Franc Ravnihar, univ .dipl.inz.geod.
Naslov: KAKOVOST ELABORATOV GEODETSKIH STORITEV
Kratek povzetek vsebine predavanj:
V okviru predavanj bo na kratko predstavljena analiza, namen zbiranja podatkov 0
kakovosti elaboratov, 0 zavrnitvah in dopolnitvah elaboratov. Posamezne najpoqostejse
vsebinske napake in pomanjkljivosti , ki imajo za posledico dopolnitev elaborata bode
predstavljene in prikazane na praktlcnih primerih (izmenjevalni digitalni formati, bonitete,
pomanjkljivi zapisniki, zahteve, takse, vabljenje, skica, ... ).

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

