Franc Bevc

Dne 12. 10. 2003 je stopila v veljavo odločba ustavnega sodišča U-1-230/00-40 z dne 17. 04.
2003. S to odločbo je vlada RS (v nadaljevanju: Geodetska uprava Republike Slovenije) tudi
uradno dobila pokritje za sprejem ZgeoD. Geodetska uprava Republike Slovenije s svojimi
sodelavci (z izjemo g. Boža Demšarja) je uspela uveljaviti zakon, ki geodetsko stroko postavlja v
podrejen položaj glede na ostale tehniške stroke, znotraj stroke pa je ustvarila nesprejemljiva
razmerja med geodeti z različnimi stopnjami izobrazbe. Da je Geodetski upravi Republike
Slovenije to uspelo, je bilo narejeno naslednje: geodetskim tehnikom je izničila višjo pravno ali
upravno šolo, tistim geodetskim tehnikom, ki v času sprejetja zakona niso imeli 15 let delovnih
izkušenj, pa je izničila končano srednjo geodetsko šolo in ukinila veljavnost strokovnih izpitov,
ki so jih opravili pri Geodetski upravi Republike Slovenije. Poleg tega je ustavnemu sodišču
posredovala neresnične podatke.
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SPREJETJU GEODETSKE ZAKONODAJE OB ROB

Prizadete skupine geodetskih tehnikov so naslednje:

2.) Geodetski tehnik, ki je imel v času sprejetja ZgeoD nad 15 let delovnih izkušenj, z opravljenim
strokovnim izpitom, ne more odgovorno opravljati nobene geodetske storitve, čeprav je imel
do sprejetja nove zakonodaje delno pooblastilo in je lahko samostojno opravljal geodetske
storitve: zakoličbo, geodetski načrt in etažni načrt. Pred letom 1995 je lahko opravljal vse
geodetske storitve vključno z vodenjem upravnih postopkov v zadevah zemljiškega katastra
in komasacij zemljišč.
3.) Geodetski tehnik, ki je imel v času sprejetja ZgeoD do 15 let delovnih izkušenj, z opravljenim
strokovnim izpitom, ne more odgovorno opravljati nobene geodetske storitve, čeprav je do
sprejetja nove zakonodaje imel delno pooblastilo in je lahko opravljal geodetske storitve:
zakoličbo, geodetski načrt in etažni načrt. Pred letom 1995 je lahko opravljal vse geodetske
storitve, vključno z vodenjem upravnih postopkov. Glej prilogo!
Obrazložitev GURS ustavnemu sodišču citiram: »Do uveljavitve ZgeoD niso geodeti s
srednješolsko izobrazbo nikoli samostojno opravljali niti najosnovnejših geodetskih storitev«
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1.)Geodetski tehnik, ki je imel v času sprejetja ZgeoD nad 15 let delovnih izkušenj, z opravljenim
strokovnim izpitom, s končano višjo pravno ali upravno šolo, ne more odgovorno opravljati
nobene geodetske storitve, čeprav je do sprejetja nove zakonodaje imel polno pooblastilo in
je samostojno lahko opravljal vse geodetske storitve. Pred letom 1995 je lahko samostojno
opravljal vse geodetske storitve vključno z vodenjem upravnih postopkov v zadevah zemljiškega
katastra in komasacij zemljišč.
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(če je s tem mišljena potrditev elaboratov geodetskih storitev s strani Geodetske uprave Republike
Slovenije, potem velja to tudi za vse geodetske inženirje). Ta obrazložitev je višek cinizma,
nesramnosti in sovražnosti s strani Geodetske uprave Republike Slovenije, ki se vede tako, kot
da se je geodezija začela z uveljavitvijo nove zakonodaje. S takim odnosom do tehnikov je
tradicionalno dobre odnose med geodeti uspela spraviti na najnižjo možno raven, še posebej
med zaposlenimi v državni upravi in izvajalci geodetskih storitev.
Geodetski tehniki smo bili republiški inšpektorji, vodje izpostav OGU, izvajali smo nove izmere,
komasacije, po letu 1972 smo vodili upravne postopke, v inženirski geodeziji smo izvedli in še
vedno izvajamo geodetska dela pri vseh tunelih, ki jih je izvajala domača gradbena operativa, in
sodelovali smo pri večini najzahtevnejših objektov, kot so hidroelektrarne, mostovi, montažni
objekti itd. Poleg tega smo sodelovali kot mentorji pri izobraževalnem procesu pripravnikov.
Svoja praktična znanja smo prenašali tudi na visoko izobražene stanovske kolege.
Posledica razvrednotenja dela geodetskih tehnikov s strani Geodetske uprave Republike Slovenije
je tudi neenakopraven položaj geodetske stroke v IZS. Večina tehniških strok ima imenik
odgovornih, v katerega so pod določenimi pogoji vpisani tudi tehniki. Primerjava z gradbeništvom,
nam najbližjo stroko, pa je za geodetske tehnike porazna. Do leta 1995 smo bili po strokovnosti
enaki. Poglejmo, zakaj:
1.) Gradbeni tehniki, ki so imeli v času sprejetja ZGO-ja opravljen strokovni izpit in 20 let
delovnih izkušenj, so lahko odgovorni vodje del pri zahtevnih gradnjah in odgovorni nadzorniki
(člen 230, ZGO).
2.) Gradbeni tehniki, ki imajo opravljen strokovni izpit in 10 let delovnih izkušenj, so lahko
odgovorni vodje del (člen 77, ZGO).
3.) Gradbeni tehniki, ki imajo opravljen strokovni izpit in 3 leta delovnih izkušenj, so lahko
odgovorni vodje posameznih del (člen 77, ZGO).
4.) Gradbeni delovodje ali mojstri z delovodskim ali mojstrskim izpitom in 5 leti delovnih izkušenj
so lahko odgovorni vodje posameznih del (člen 77, ZGO).
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Iz zgoraj navedenih točk 2, 3 in 4 je razvidno, da gradbeniki pogojev za pridobitev odgovornosti
niso vezali na čas sprejetja ZGO-ja, temveč na leta delovnih izkušenj, ki omogočajo tehnikom
pridobitev odgovornosti pri svojem delu.
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Iz tega sledi, da geodetski tehnik s 40-letnimi delovnimi izkušnjami, z opravljenim strokovnim
izpitom in višjo pravno ali upravno izobrazbo ne more biti odgovoren za nobeno opravljeno
delo, lahko pa je gradbeni delovodja ali mojster s 5 leti delovnih izkušenj in opravljenim
delovodskim ali mojstrskim izpitom.
Posebej bi opozoril še na naslednja dejstva:
a) da geodetsko storitev kataster stavb lahko odgovorno opravljajo tehniki vseh tehniških strok,
z izjemo geodetskega tehnika;
b) da so dijaki srednje geodetske šole po končanem šolanju, ki v času sprejetja ZgeoD niso imeli
15 let delovnih izkušenj, ostali nekvalificirani delavci, priučeni, druge osebe itd. Isto velja za

bodoče geodetske tehnike, ki pa sploh ne morejo opraviti strokovnega izpita;

Lep pozdrav!

GEOIDES, Franc Bevc, s. p., geodetska dejavnost
Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje
E-pošta: geoides@siol.net
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Predlogi uredb in pravilnikov, ki so v izdelavi, nadaljujejo z dosedanjimi usmeritvami Geodetske
uprave Republike Slovenije, zato mislim, da je treba Geodetsko upravo Republike Slovenije
ustaviti. Pozivam vse geodetske institucije, da se ustavimo tudi mi in premislimo, ali res hočemo
oziroma moramo biti drugorazredna stroka v IZS, prav tako pa drugorazredni državljani R
Slovenije, saj pred zakonom nismo enaki. Moj predlog je, da najdemo podobne rešitve, kot so jih
našle druge tehniške stroke v IZS, ne glede na nasprotovanje GURS.
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c) da je prišlo tako daleč, da nam gradbeniki v 177. in 178. členu ZGO-ja predpisujejo celo kazni
za prekrške.
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