Tomaž Petek
Državni zbor Republike Slovenije je 23. septembra 2010 sprejel Zakon o geodetski dejavnosti
(Uradni list RS št. 77/2010) (v nadaljevanju: ZGeoD-1), ki je začel veljati in se uporabljati 19.
oktobra 2010.
Zaradi novosti in sprememb, uvedenih z novim zakonom, je bilo treba ustrezno spremeniti tudi
podzakonske akte. Na podlagi tega zakona je Geodetska uprava RS v sodelovanju s strokovno
javnostjo pripravila naslednje podzakonske predpise, ki so bili sprejeti februarja 2011:
- Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS št.
10/2011 z dne 18. 2. 2011);
- Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje
obveznega strokovnega izobraževanja geodetov (Uradni list RS št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011);
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- Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov
iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011);
- Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
(Uradni list RS št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011).

- Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke določa pogoje in način
opravljanja izpita iz geodetske stroke za posameznike, ki se želijo kot odgovorni geodeti
vpisati v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije. Pravilnik določa
tudi standarde znanj, imenovanje, sestavo in pristojnost izpitne komisije ter druga vprašanja
v zvezi z izpitom. Z izpitom se preveri, ali je posameznik, ki se želi kot odgovorni geodet
vpisati v imenik IZS, usposobljen za samostojno opravljanje dela na področju geodetske
dejavnosti ter strokovnih del in postopkov, ki jih zakon določa kot geodetske storitve, tako
da lahko nastopa kot odgovorni geodet.
- Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega
strokovnega izobraževanja geodetov določa pogoje in postopke za točkovanje, spremljanje,
potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov, ki so vpisani v
imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije. Strokovno izobraževanje geodetov se izvaja
na podlagi letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja, ki ga sprejmeta Inženirska
zbornica in Geodetska uprava Republike Slovenije najpozneje do 1. februarja tekočega leta. IZS
in geodetska uprava lahko letni program strokovnega izobraževanja spremenita ali dopolnita.
V letnem programu strokovnega izobraževanja se določijo izobraževanja z različnih področij
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V nadaljevanju povzemamo vsebine, ki jih urejajo objavljeni pravilniki:
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geodetske dejavnosti, ki jih organizira IZS, in druga izobraževanja. Organizirana so lahko kot
predavanje, posvet, delavnica, okrogla miza, simpozij ali kongres. Za vsako izobraževanje, ki je
vključeno v letni program strokovnega izobraževanja, mora biti naveden organizator in število
kreditnih točk, ki jih prejme geodet z udeležbo na njem, oziroma geodet, ki na izobraževanju
predava. Letni program strokovnega izobraževanja mora vsebovati toliko izobraževanj, da
lahko geodet v koledarskem obdobju enega leta zbere predpisane kreditne točke. Letni program
strokovnega izobraževanja se objavi na spletnih straneh IZS in geodetske uprave najpozneje v
sedmih dneh po njegovem sprejetju ter v prvi številki glasila IZS, ki izide po sprejetju letnega
programa strokovnega izobraževanja.
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov
iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov spreminja določbe doslej veljavnega Pravilnika o
pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov
(Uradni list RS št. 25/08). Vsebina pravilnika se spreminja predvsem v delu, ki se nanaša
na »geodetska podjetja, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev«, saj se navedeni
termin nadomešča z besedilom »geodetska podjetja, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja
geodetsko dejavnost, izvajajo geodetske storitve«.
- Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
pa določa pogoje in način opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev ter
standarde znanj, imenovanje, sestavo in pristojnost izpitne komisije ter ureja druga vprašanja
v zvezi z izpitom. Z izpitom se preveri, ali je posameznik, ki se želi kot geodet vpisati v imenik
geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije, usposobljen za samostojno izvajanje geodetskih
storitev.
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