Geodetska uprava na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti (ZgeoD), Uradni list RS, 31. 1. 2000,
št. 8, 949–955, skrbi za izobraževanje in usposabljanje delavcev geodetske uprave in geodetskih
podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev. Geodeti, ki imajo opravljen poseben
strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev, se morajo udeleževati obveznih oblik strokovnega
izobraževanja. Geodetska uprava Republike Slovenije je v sodelovanju z Geodetskim inštitutom
Slovenije oktobra in novembra letos organizirala izobraževanje za geodete z geodetsko izkaznico.
Izobraževanja so se udeležili tudi uslužbenci geodetske uprave, ki vodijo upravne postopke.
V okviru letošnjega izobraževanja so bile predstavljene novosti v poslovanju Geodetske uprave in
geodetskih podjetij ter primeri dobre in slabe prakse s praktičnimi nasveti. Predavateljem Geodetske
uprave so se letos tako pridružili predavatelji iz vrst geodetskih podjetij oziroma družb. Vsebino z
naslovom Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je podal mag. Nikolaj Šarlah iz
Geodetske uprave. Primere pozitivne in negativne prakse v katastru je podal mag. Brane Kovač iz
družbe Katastri. Novo zakonodajo (ZDOINOUS in ZVEtL ) in povezavo s katastrom stavb ter
Kataster stavb – praksa sta podala mag. Ema Pogorelčnik in Roman Novšak, oba iz Geodetske
uprave. Vsebino predavanja Kataster stavb in etažna lastnina sta podala Tomaž Farič iz
Ljubljanskega geodetskega biroja in Matej Hašaj iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Zemljiški
kataster –prakso je predaval Simon Sevnšek iz Geodetske uprave. Skico elaborata geodetske
storitve je podal Janez Urh iz Geodetske družbe. Mejno obravnavo kot storitev, posel in odgovornost
je predaval Anton Tratnik iz družbe Gromap. Boniteto zemljišč in odmero dolžinskih objektov je
v svojih predavanjih strnil Franc Ravnihar iz Geodetske uprave.
Izobraževanje je potekalo na dveh lokacijah in v treh terminih. Prvi termin je bil 23. oktobra v
dvorani Kolosej v Ljubljani, drugi 6. novembra v dvorani Kolosej v Mariboru in tretji 11. novembra,
tako kot prvi, v dvorani Kolosej v Ljubljani.
Na predavanjih prvega termina je bilo skupaj 128 udeležencev od tega 56 zaposlenih v geodetskih
podjetjih (družbah) oziroma samostojnih podjetnikov in 72 uslužbencev Geodetske uprave. Na
predavanjih drugega termina je bilo skupaj 261 udeležencev od tega 146 zaposlenih v geodetskih
podjetjih (družbah) oziroma samostojnih podjetnikov in 115 uslužbencev Geodetske uprave. Na
predavanjih tretjega termina je bilo skupaj 455 udeležencev od tega 344 zaposlenih v geodetskih
podjetjih (družbah) oziroma samostojnih podjetnikov in 111 uslužbencev Geodetske uprave.
Po pregledu datoteke imetnikov geodetskih izkaznic in seznama geodetov, ki so vpisani v imenik
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pooblaščenih inženirjev, je na dan 1. 10. 2008 na območju Slovenije prisotnih 357 geodetov
imetnikov geodetske izkaznice, 237 odgovornih geodetov za geodetske storitve, torej imetnikov
geodetske izkaznice, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev, in 26 odgovornih geodetov,
vpisanih v imenik pooblaščenih inženirjev.
Geodetu, ki ima opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev, obvezne
oblike strokovnega izobraževanja pa se ne udeleži, Geodetska uprava v skladu s 3. odstavkom 31.
člena Zakona o geodetski dejavnosti (ZgeoD), Uradni list RS, 31. 1. 2000, št. 8, 949-955, z
odločbo začasno prepove izvajanje nalog odgovornega geodeta za geodetske storitve, oziroma
izvajanje storitev, ki so podlaga za urejanje mej zemljišč in parcelacij, dokler se ne udeleži obvezne
oblike strokovnega izpopolnjevanja. Z vabilom na izobraževanje so bili vsi imetniki geodetskih
izkaznic, ki se zaradi opravičljivih razlogov niso mogli udeležiti izobraževanja, naprošeni, da o
tem pisno obvestijo Geodetsko upravo RS, Zemljemerska 12, Ljubljana, in priložijo potrebna
dokazila, ki izkazujejo upravičeno odsotnost posameznika. Takšnih obvestil je Geodetska uprava
do 20. 11. 2008 prejela šestnajst.
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