Nas znak: 2802/12/1ZS-TP
Dne: 16.7.2012

\.')'J'.st. 10/2011

Disciplinsko sodisce je v senatu, ki so ga sestavljali predsednik Tadej Pfajfar, univ.dipl.int.geod. in
clana Rok Rutar. unlv.dipl.inz mad . in Ojo VAselko, univ.dlpl.lnz.qrad. v disciplinski zadevi zoper
krsitelja
.
'.,
, 0 pritozbi krsltella z dne 18.4.2012 zoper sklep
disciplinske komisije KLst. 10/2011 z dne 26.3.2012 na seji dne 19.6.2012 sprejelo naslednji:

ski e p
I.

Pritozbi krsltelia
. se delno ugodi in se izrek sklepa disciplinske komisije KTst.
10/2011 z dne 26.3.2012 v prvem odstavku spremeni tako, da se del izreka, ki glasi: »s elmer je krsil
dolocif 30. in 31. elena Zakona 0 evidentiranju neprernicnln« nadomesti z besedilom: »s elmer je krsil
dolocila 29., 30. in 31. elena Zakona 0 evidentiranju nepremicnin«.
II.

V ostalem se pritozba zavrne in se v nespremenjenem delu potrdi sklep prvostopnega disciplinskega
organa.
III.
Krsitelj
: je dolzan v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka tega sklepa placati
stroske pritozbeneqa disciplinskega postopka v znesku 688,50 EUR.
\

o bra z I 0 zit e v:

.!

Disciplinska komisija je dne 26.3.2012 izdala sklep KT.st. 10/2011, s katerim je odlocila, da je krsltef
kriv, da je izrocil narocniku dokumentacijo, izdelano v nasprotju s pravili dobre prakse, dolocenih v
aktih zbornice, stem, da je dne 15.3.2010 potrdil Elaborat geodetske storitve st. 12-87201. Za krsitev
mu je izrekla disciplinsk i ukrep opomin ter mu v placilo nalotila stroske disciplinskega postopka.
Zoper sklep disciplinske komisije je krsitelj vlozil pritozbo, v kateri je navajal, da 0 spremembi podatkov
ni bil pisno obvescen s strani GURS, da se na mejni obravnavi niso prenasale napacne tocke, ker so
takrat obstajali Ie podatki posredovani s strani GURS na podlagi narocila geodetskega podjetja
oziroma ker pred izvedbo mejne obravnave ni bil obvescen 0 spremembi podatkov, da v sklepu
disciplinske komisije ni navedeno katere dolocbe oziroma alineje je krsil in da dolocil 30. in 31. elena
ZEN ni krsil, niti jih ni krsil naklepoma. Krsitelj je ponovno poudaril, da je elaborat izdelan v skladu s
predpisi in zakoni ter navedel, da GURS manipulira z dvojnimi podatki, v zvezi s elmer zastavlja
vprasan]e, kako naj geodet, ki izvaja geodetsko storitev v situaciji nedorecenosti, razlicnih tolmacen] in
pisnih dokumentov sploh ukrepa na podlagi zakona in podzakonskih aktov.
Disciplinski tozilec na pritozbo ni odgovoril.

Inienlrska zbornlca Slovenlje
Jar ska cesta l Ob.
1000 Ljublj ana. 5lov enija

T: +38610115473333
F: +386(011 547 33 20
E, izsraizs.si
I : www.iz s.si

> Tran sakcijski rac un.

02010· 02575'17531 pri NL B banki ,
03100-1000014228 pri 5 KB bank ;
> Ident ifikacij ska st evilka za DDV , 5 1467'140'13
> Mali cna stevilka: 11'10580

Disciplinsko sodisce je preucilo listinsko dokumentacijo v disciplinskem spisu KT.st. 10/2012 ter
pritozbo krsitelja z dne 18.4.2012 , prejeto dne 23.4.2012.
Pritozba je delno utemeljena .
Disciplinsko sodisce uvodoma pojasnjuje, da se naceloma pridruzuje mnenju krsitelja, da je sri
problema, zaradi katerega je prislo do krsitve in uvedbe predmetnega postopka, v nekonsistentnosti
podatkov, s katerimi upravlja GURS . Vendar pa krsttella neprofes ionalnosti ravnanj drzavnih organov
ne razbremenjujejo njegove disciplinske odgovornosti, pray tako pa mu tudi ne odvzemajo rnoznosti in
dolznosti, da bi kljub njihovemu ravnanju sam ravnal profesionalno, eticno ter zakonito, kar bo
podrobneje obrazlozeno v nadaljevanju .
V zvezi s pritozbenlm ocitkorn, da prvostopni disciplinski sklep vsebuje trditev, da je bil krsitel] pred
izvedbo mejne obravnave pisno obvescen s strani GURS 0 popravkih , disciplinsko sodisce ugotavlja ,
da pritozbenim ocitek ne drzi, sa] je prvostopni disciplinski organ dejansko stanje, ki tudi v postopku na
prvi stopnji ni bilo sporno, ugotovil pravilno in popolno . V pritozbi ocitana trditev iz prvostopnega
disciplinskega sklepa ne izhaja, ternvec iz njega ravno nasprotno izhaja, da je bil krsitef 0 popravkih
pisno - z dopisom z dne 11.3.2010 obvescen s strani Obcine Brda, ki mu je posredovala dopis GURS
z dne 9.3.2010, kar se je zgodilo po izvedbi mejne obravnave, vendar pred potrditvijo elaborata .
Disciplinsko sodisce je v zvezi s pritozbentmi ocitki, ki se nanasajo na opredelitev in obrazlozitev
krsrteljeve krsitve oziroma na dolocila Zakona 0 evidentiranju neprernicnln, ugotovilo, da ima sklep
prvostopnega disciplinskega organa pomanjkljivost, kar predstavlja krsitev dolocb disciplinskega
postopka . Ker je krsitev taksne narave, da jo je rnoqoce odpraviti v postopku na drugi stopnji, je
disciplinsko sodisce delno spremenilo izrek prvostopnega disciplinskega sklepa, v ostalem pa zavrnilo
pritozbo .
2. odstavek 29. elena ZEN doloca, da elaborat ureditve meje vsebuje predlog meje, ki naj se kot
urejena evidentira v zemljlskern katastru (predlagana meja) in zapisnik mejne obravnave. Isti odstavek
doloca tudi, da se predlagana meja ne sme razlikovati od meje po podatkih zernljiskeqa katastra.
Glede na to, da se v konkretnem prime ru na terenu pokazana meja in v elaboratu predlagana meja
razlikujeta od meje po podatkih zernljiskeqa katastra , je elaborat izdelan v nasprotju s 2. odstavkom
29. elena ZEN, kot to izhaja iz obrazlozltve prvostopnega disciplinskega sklepa , ne pa tudi iz izreka
prvostopnega disciplinskega sklepa, zato je disciplinsko sodisce spremenilo izrek prvostopnega
sklepa, kot to izhaja iz izreka tega sklepa .
31. clen ZEN, ki ureja mejno obravnavo v celoti glasi:
«(1) Na mejni obravnavi lastniki sosednjih parcel za svoja zernljisca geodetu pokaze]o oziroma
natancno opisejo potek meje v naravi. Lastniki parcel, ki se jih dotika meja , ki se ureja, lahko pokazejo
oziroma opise]o samo tocke, kjer se zakfjuci ta meja, ali samo izjav ijo, da meja, ki se ureja, ne posega
na njihovo zemfjisce .
(2) Ce lastniki parcel iz prejsnjeqa odstavka tako zahtevajo, jim mora geodet pokazati potek meje po
podatkih zemljiskeqa katastra in jih opozoriti na stopnjo natancnosti katastrskih podatkov. To lahko
zahtevajo tudi, preden sami pokaze]o mejo.
(3) Ce se pokazana meja razlikuje od meje po podatkih zernljiskeqa katastra , mora geodet lastnike
parcel iz prvega odstavka tega elena na to opozoriti in jim pojasniti , da v zernljiski kataster ni moqoce
kot urejene evidentirati meje, ki se razlikuje od meje po podatkih zernljiskeqa katastra . Pri tem jim
mora pokazati potek meje po podatkih zemlilskeqa katastra in jih opozoriti na stopnjo zanesljivosti in
natancnosti katastrskih podatkov ter v primeru, ko se lastniki ne sporazumejo 0 meji, postopati v
skladu s petim odstavkom tega elena.
(4) Ce se pokazana meja ne razlikuje od meje po podatkih zernljiskeqa katastra in lastniki parcel jz
prvega odstavka tega elena soqlasa]o 0 poteku meje, geodet pokazano mejo izmeri in jo prikaze v
elaboratu ureditve meje kot predlagano mejo .
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(5) Ce se pokazane meje ne razlikujejo od meje po podatkih zernfjlskeqa katastra, vendar lastniki
parcel iz prvega odstavka tega elena ne soglasajo z njenim potekom, si mora geodet prizadevati za
sporazum med njimi. Ce ga ne more doseci, doloci potek predlagane meje geodet. Lastniki parcel iz
prvega odstavka tega elena, ki ne soqlasajo s predlagano mejo , ki jo je doloc ll geodet, morajo
pokazati svojo mejo . Ce je ne pokazejo, se steje, da s predlagano mejo soqlasajo, Geodet izmeri in v
elaboratu ureditve meje prikaze pokazane meje in predlagano mejo .
(6) Dolocba prejsnjega odstavka se smiselno uporablja tudi, ce 0 poteku meje ne soqlasata lastnik
parcele in pridobitelj in, ce 0 poteku meje med seboj ne soqlasajo solastniki oziroma skupni lastniki
parcele.
(7) Ce se kateri od lastnikov iz prvega odstavka tega elena ne udelez i mejne obravnave, kljub temu da
je bil nanjo pravilno vabljen v skladu s cetrtim odstavkom prejsnjeqa elena, se lahko mejna obravnava
opravi brez njega. V tem primeru se izmeri in v elaboratu ureditve meje prikaze predlagana in
pokazana meja, ce prisotni lastniki ne soqlasa]o s predlagano mejo .
(8) Ce se mejne obravnave ne udelezi noben lastnik iz prvega odstavka tega elena, mejna obravnava
ni opravljena, razen ce je bil elaborat narocen zaradi uvedbe postopka evidentiranja meje po uradni
dolznosf geodetske uprave ali na zahtevo subjektov iz tretjega odstavka 28. elena tega zakona . V tem
primeru predlagano mejo dolocl geodet po podatkih iz zemliiskeqa katastra.
(9) Podrobnejsi naein dolocitve predlagane meje doloci minister.«
V zvezi s pritozbenirnl ocitkl, ki se nanasajo na 31. clen ZEN disciplinsko sodlsce pojasnjuje, da iz
citiranega elena in ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da je geodet na mejni obravnavi
udelezencem pokazal mejo, ki ni meja po podatkih zemljskeqa katastra (torej IOPOS 1410 s
popravki) , temvec meja po IOPOS 1410 . Stem je bil krsen 31. elena ZEN v del ih, ki se nanasajo na
mejo po podatkih zemlliskeqa katastra, torej v 2., 3.,4. in 5. odstavku.
Popravki posameznih podatkov, ki se nahajajo v zbirki listin zernlilskeqa katastra, v smislu 2. odstavka
30. elena narnrec tudi predstavljajo podatke zernfjlskeqa katastra, ne glede na to, da ali so ali niso
vpisani kot zadnji podatki 0 parcelah . Stem, ko se je krsitelj seznanil z dejstvom, da poleg podatkov
IOPOS 1410 obstajajo tudi popravki teh podatkov, je mogel in moral vedeti, da je geodet pri pripravah
na mejno obravnavo in pri sami mejniobravnavi izhajal iz napacnih podatkov, kar pomeni , da je
ugotovil in na terenu pokazal potek meje, ki ni katastrska meja in je ni rnoqoce stetl za predlagano
mejo v smislu dolocil ZEN , s elmer je krsll tako 31, kot tudi 30. elena ZEN.
Oisciplinsko sodisce ne dvom i, da je bil krsite] pri pripravah na mejno obravnavo in na sami obravnavi
preprican , da razpolaga z vsemi relevantnimi podatki zern'jiskeqa katastra, prav tako pa tudi ne dvomi,
da se je pred potrditvijo elaborata moral in mogel zavedati, da elaborat ne vsebuje predlagane meje
po podatkih zernfjlskeqa katastra in bi posledieno moral in mogel ponoviti postopek tako, da bi bil
ponovljeni postopek v skladu z dolocif ZEN. Krsitelj pa popravkov in stem relevantnih podatkov
zernl[iskeqa katastra zavestno ni preucll in jih ni uporabil v ponovljenem postopku priprav na mejno
obravnavo in postopku ponovljene mejne obravnave, ternvec je potrdil elaborat, ki zaradi vsega zgoraj
obrazlozeneqa kot predlagano mejo vsebuje mejo , ki se razlikuje od meje po podatkih zemlliskeqa
katastra.
Oisciplinsko sodisce je ugotovilo, da je prvostopni disciplinski organ pravilno ugotovil stopnjo krivde in
otezevalne okoliS6ine ter na tej podlagi izrekel disciplinsko sankcijo, zato je razen v delu, kjer je
spremenilo izrek prvostopnega sklepa, zavrnilo pritozbo in potrdilo prvostopni sklep.
109. clen ob upostevanju 122. elena Oisciplinskega pravilnika doloca, da mora krsitel], ki je spoznan
za krivega , placati stroske disciplinskega postopka v roku 15 dni po dokoncnostl sklepa , s kate rim je
bilo odloceno 0 strosklh , Stroskl so odmerjene na podlagi 108. elena v zvezi s 122. clenom
Oisciplinskega pravilnika in znasa]o 688,50 EUR , kot izhaja iz tocke III. izreka tega sklepa.
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Pravni pouk:
Zoper ta sklep ni rednega pravnega sredstva, niti ni dovoljeno sprozitl upravnega spora. Upravni spor
je moqoc zoper prvostopni disciplinski sklep z vlozitvi]o tozbe pri Upravnem sodlscu Republike
Siovenije, v roku 30 dni po prejemu tega sklepa. Tozbo je moqoce vlozif neposredno pri sodlscu ali
mu jo poslati po posti.

Sklep prejmejo:
- disciplinski tozilec Boris Kocjan, univ. dipl.inz. el.
- predsednik disciplinske komisije, Tomaz Kern, univ.dipl.inz.el.
- predsednik disciolinskega sodisca Tadej Pfajfar, univ.dipl.inz .geod.
.. - po dokoncnosti tega sklepa; anonimizirano
- prijavitelj :
- evidencna sluzba IZS-tu;
- arhiv disciplinske komisije
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