REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
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IN2ENIRSKA ZBORNI CA SlOVlNIJE

Jarška cesta 1Ob, 1000 Ljubljana

Inženirska zbornica Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 16. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77 /1 O) in prvega
odstavka 2. člena Pravilnika o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje
in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževan]a geodetov (Uradni list RS, št. 10/11)
sprejemata:

LETNI PROGRAM OBVEZNEGA STROKOVNEGA
IZOBRAŽEVANJA GEODETOV
ZA LETO 2018

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
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Predavatelji:
Naslov:

Bernarda Berden (koordinator)
Izvedeni projekti in projekti v delu na Geodetski upravi RS, državni model
transformacije v.4.0.

Kratek povzetek vsebine predavanj:
Geodetska uprava izvaja in bo izvedla več projektov v tem letu v povezavi z evidenco
zemljiškega katastra. Trenutno so aktualni projekti dokončanja skeniranja arhiva, prevedbe
vrst rabe v ZPS*, odprava napak v podatkih ZK točk, oštevilčba lomnih točk
zemljiškokatastrskega prikaza, pripravlja se množična lokacijska izboljšava grafičnih
podatkov zemljiškega katastra. V okviru predavanja bodo udeleženci seznanjeni z
osnovnimi informacijami o izvedenih projektih in projektih v teku, saj vse te aktivnosti
vplivajo na izvedbo geodetskih storitev in na izdelavo elaboratov geodetskih storitev. V
okviru predavanja bodo predstavljene spremembe Zakona o evidentiranju nepremičnin in
pripravljene spremembe pravilnika.
Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu nalaga Geodetski upravi
transformacijo vseh prostorskih podatkov v nov koordinatni sistem. V okviru predavanja bo
predstavljen državni model transformacije in programska oprema, ki je na voljo vsem
uporabnikom prostorskih podatkov.

Organizator: IZS
Čas predavanja: 3 ure
število kreditnih točk za udeleženca izobraževanja: 3
Število kreditnih točk za predavatelja: 6
II.
Predavatelji:

mag. Tomaž Černe, Matej Hašaj

Naslov:

Geodetska dejavnost v novi gradbeni in prostorski zakonodaji

Kratek povzetek vsebine predavanj:
V jeseni 2017 sta bila sprejeta nov Gradbeni zakon (GZ) in nov Zakon o urejanju prostora
(ZUREP-2). Oba zakona se začneta uporabljati 1.6.2018. V okviru predavanj bo
predstavljena nova zakonodaja predvsem glede novosti in sprememb pri izvajanju različnih
geodetskih storitev v postopkih planiranja in urejanja prostora in v postopkih projektiranja in
gradnje objektov.

Organizator: IZS
čas predavanja: 3 ure
Število kreditnih točk za udeleženca izobraževanja: 3
število kreditnih točk za predavatelja: 6
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