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Spoštovani!

Z navedenim dopisom nas seznanjate z vašim razmišljanjem v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča
RS št. U-1-230/00-40 z dne 17.4.2004.
V tej zvezi odgovarjamo:

Naše mnenje je, da dejstva, ki jih navajate v zaključku vašega dopisa ne držijo, kar utemeljujemo
z naslednjim:
Zakon o geodetski dejavnosti – ZgeoD (Uradni list RS, št. 8/00 in110/02-ZGO-1) določa geodetsko
dejavnost in pogoje za opravljanje te dejavnosti. V 3. členu ZgeoD je natančneje opredeljena
geodetska dejavnost, ki je podvržena posebnim pogojem – ta dela na področju geodetske dejavnosti
lahko izvaja le geodetsko podjetje. Geodetsko podjetje mora za vsak izdelek oziroma delo, ki sodi
v to področje geodetske dejavnosti, imenovati odgovornega geodeta, ki je odgovoren za skladnost
izdelka oziroma dela s predpisi, kar posebej potrdi s podpisom na izdelku oziroma na
dokumentaciji, ki je v zvezi z opravljenim delom. Uvedba »odgovornih geodetov« zagotavlja
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Ministrstvo za okolje, prostor in energijo nima pristojnosti komentirati odločb Ustavnega sodišča
RS in tega tudi ne namerava storiti. Področje izvajanja geodetske dejavnosti ureja Zakon o
geodetski dejavnosti _ ZgeoD (Uradni list RS, št. 8/00 in 110/02-ZGO-1), ki je bil po opravljenih
medresorskih obravnavah sprejet v skladu z veljavnimi postopki, in o katerem je, na vašo pobudo,
Ustavno sodišče RS odločalo o njegovi ustavnosti in zakonitosti ter o spoštovanju človekovih
pravic, predvsem glede položaja geodetskih tehnikov.
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strokovnost opravljanja geodetskih del in v javnem interesu posebej poudarja odgovornost
geodetskega podjetja za strokovno izvajanje dela, saj je pravilna izvedba teh del pomembna za
posameznika oziroma državo.
ZgeoD v prvem odstavku 3. člena določa, katera dela na področju geodetske dejavnosti lahko
opravlja samo geodetsko podjetje - to so :
- dela na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost
življenja ali zdravja ljudi (ta dela so opredeljena z Uredbo Vlade RS, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 23/04), in
- strokovna dela in postopke v zvezi z nalogami geodetske službe, ki jih zakon opredeljuje kot
geodetske storitve.
Geodetske storitve lahko izvajajo le geodetska podjetja (geodetsko podjetje je gospodarska družba
ali podjetnik posameznik, ki ima na ustrezen način registrirano geodetsko dejavnost), ki imajo
imenovanega odgovornega geodeta in pridobijo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev. Za
opravljanje del, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi,
dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev ni potrebno (saj ta dela niso geodetske storitve), mora
pa za vsako tako delo imenovati odgovornega geodeta, ki potrdi ustreznost izvedenega dela.
Iz vaših številnih navedb, da »so z novo geodetsko zakonodajo prizadete skupine geodetskih
tehnikov« je razbrati nepravilnosti in nelogičnosti: zatrjujete, da »so dijaki srednje geodetske
šole…. ostali nekvalificirani delavci«, čeprav vam je znano, da vsak dijak po končanem šolanju
pridobi ustrezen naziv in poklic v skladu z zakonodajo, ki ureja področje srednješolskega
izobraževanja, in zato ni nekvalificiran delavec. V navedbah pa predvsem zatrjujete poslabšanje
položaja iz razloga, ker se ne morete vpisati v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije
in ne morete biti imenovani za odgovornega geodeta (da bi sami potrjevali svoje izdelke).
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Problematika je torej v tem, kako lahko geodeti s srednješolsko izobrazbo delate - ali ste lahko
sami odgovorni geodeti.
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Z ureditvijo, da geodeti s srednješolsko izobrazbo geodetske smeri ne morete biti imenovani za
odgovornega geodeta v lastni firmi, se po ugotovitvah Ustavnega sodišča RS vaš položaj ni
poslabšal: do uveljavitve ZgeoD ste lahko izvajali določene geodetske storitve na terenu, le-te pa
lahko, poleg postopkov v zvezi z urejanjem mej in parcelacijo, izvajate tudi naprej. Sami doslej
svojih izdelkov (elaboratov) niste potrjevali, ker je bila to pristojnost geodetske uprave (ne
geodetov), ki jo je po ZgeoD in ZENDMPE nadomestila pristojnost in odgovornost odgovornega
geodeta. Ker je Ustavno sodišče RS odločilo, da ni v neskladju z Ustavo RS določilo ZgeoD, da
geodeti s srednješolsko izobrazbo, opravljenim strokovnim izpitom in 15-imi leti delovnih izkušenj
ne izpolnjujete pogojev za vpis v imenik geodetov in za imenovanje za odgovornega geodeta,
morate za izvajanje svoje dejavnosti zagotoviti ustrezne strokovne kadre (posameznike), ki lahko
nastopajo na trgu kot odgovorni geodeti, z angažiranjem na različne zakonite načine, kot npr. s
sklenitvijo delovnega razmerja, s pogodbo o delu, s pogodbo o poslovnem sodelovanju.....
Tudi vaše zatrjevanje »neenakega položaja z gradbenimi tehniki po zakonu o graditvi objektov«
po mnenju ministrstva ni utemeljeno. Iz vsebine večih odločb Ustavnega sodišča RS, ki je

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo meni, da je treba v skladu z načeli prostega pretoka
blaga in storitev in po vzoru proste gospodarske pobude, ki velja v državah članicah Evropske
unije, pobude in pozive, ki ste jih naslovili na naše ministrstvo, obravnavati in reševati v okviru
strokovnih in stanovskih združenj, ki so v naši državi ustanovljena z namenom reguliranja odnosov
v posamezni stroki, saj to področje ne sodi v neposredno delovno področje ministrstev.
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obravnavalo pobude geodetskih tehnikov in gradbenih tehnikov, je ugotoviti, da je šele ZgeoD
uvedel “odgovornega geodeta” kot ukrep za dosego ustavno dopustnega cilja - varovanje
strokovnosti dela in javnega interesa. Za razliko od gradbenih tehnikov, ki so izpolnjevali pogoje
za opravljanje del odgovornega projektanta pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 56/95), geodeti s srednjo izobrazbo
doslej niste imeli takšnih zakonskih pravic. ZgeoD vam torej ni odvzel nobenih pravic, saj ste po
predpisih, ki so veljali do uveljavitve ZgeoD – t.j. po Zakonu o geodetski službi (Uradni list SRS,
št. 23/76 in 42/86), lahko opravljali le tiste geodetske storitve, za katere se zahteva srednja
strokovna izobrazba. Gradbeni tehniki, ki so pred 9/11-1996 izpolnjevali pogoje za strokovno
vodstvo pri gradnji objektov občanov in civilnih pravnih oseb v skladu s 84. členom zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 34/84), izpolnjujejo pogoje za odgovornega vodjo del pri
gradnji zahtevnih objektov, ker so to pravico pridobili na podlagi zakona. Ker geodeti s srednjo
izobrazbo glede na doslej veljavno zakonodajo niso imeli položaja odgovornega geodeta (imel
ga ni nihče, saj je odgovornega geodeta uvedel šele ZgeoD), pa zakonodajalec ni z ničemer
posegel v dosedanje pravice geodetov s srednješolsko izobrazbo.

S spoštovanjem!

V VEDNOST:

1. Inženirska zbornica Slovenije – Matična sekcija geodetov
2. Geodetska uprava Republike Slovenije
3. Zveza geodetov Slovenije
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Jože NOVAK
DRŽAVNI SEKRETAR
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