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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Kotnikova ulica 5 
1000 Ljubljana 
 
gp.mgrt@gov.si 
 

 
Naš znak: 

Datum: 14.4.2020 
 
 
Zadeva: Geodetska podjetja v času trajanja ukrepov vezanih na COVID - 19 
 
 
Spoštovani, 
 
Geodetsko interesno združenje geodetskih izvajalcev (GIZ GI) združuje več kot 75 najpomembnejših 
geodetskih podjetij, ki skupno zaposlujejo več kot 600 ljudi. 
Inženirska zbornica Slovenije pa združuje 500 pooblaščenih inženirjev s področja geodezije, ki kot 
pooblaščeni posamezniki izvajajo geodetske storitve. 
 
Geodetska podjetja upoštevajo ukrepe Vlade RS za zajezitev epidemije COVID – 19 in v času trajanja 
ukrepov ne izvajajo nekaterih geodetskih storitev (ureditve mej, parcelacije, vpisi v kataster stavb). Ob 
tem ugotavljajo, da se je tako količina dela, ki ga lahko opravijo ob upoštevanju ukrepov, zmanjšala za 
70 %. Izvajanje geodetskih storitev zahteva obravnavo strank, se jih pa večina izvaja na odprtem, zato 
menimo, da bi ob upoštevanju zaščitnih ukrepov takšne obravnave lahko izvajali in s tem ne bi 
povečali tveganja okužbe z virusom. 
 
Predlagamo, da se tudi v času trajanja ukrepov Vlade RS za zajezitev epidemije COVID – 19 
dovoli izvajanje geodetskih storitev ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov. 
 
Geodetska storitev se zaključi z upravnim aktom, ki se ga praviloma po ZUP-u (Zakon o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-
1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) vroči strankam. Upravni organi v skladu z ukrepi Vlade RS za 
zajezitev epidemije COVID – 19 ne vročajo aktov strankam. Ugotavljamo, da ZUP poleg klasičnega 
načina vročanja, predvideva tudi alternativne načine vročanja, te oblike vročanja so brezkontaktne in 
skladne z ukrepi Vlade. Pošta Slovenije ima za to obliko vročanja že razvito storitev ''PoštAR''. Za vse 
tiste udeležence v postopkih, kjer ji ni mogoče pridobiti njihovega e-naslova, pa predlagamo, da se z 
zakonom poseže v ZUP in se uvedejo pravila za vročanje z navadno vročitvijo (enako kot določba 85. 
člena ZDavP-2, na podlagi katere so vročitve davčnih dokumentov v razmerju do določb ZUP, ki sicer 
zdaj urejajo vročitev, lex specialis). Vročitve so pravilne tudi v primeru, če se dokument vroča v tujino, 
saj za takšen primer ni predvidena nobena izjema. S tema dvema spremembama se omogoči, da 
upravni postopki potekajo nemoteno tudi v času izrednih razmer. 
 
Predlagamo, da v času trajanja ukrepov Vlade RS za zajezitev epidemije COVID – 19 vsi državni 
organi (Upravne enote, GURS,…) izdajajo in vročajo upravne akte na elektronski način, kjer 
podatki to omogočajo, za ostale udeležence v upravnih postopkih, kjer organi nimajo podatkov 
o e-naslovih, pa se z zakonom omogoči vročanje z navadno vročitvijo.  
 
Podjetja ugotavljamo, da je opredelitev kriznega dodatka za zaposlene nejasna. S strani 
zakonodajalca ni jasnih navodil o upravičenosti posameznika do dodatka in posledicah za podjetje. 
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Predlagamo, da se nedvoumno določi, da dodatek prejmejo tisti, ki so dodatno obremenjeni 
zaradi epidemije in so hkrati tako ali drugače dodatno izpostavljeni nevarnostim okužbe. 
 
Geodetska dejavnost ni klasična storitvena dejavnost s takojšnjim denarnim tokom, kot na primer 
frizerstvo, gostinstvo in podobne dejavnosti, zato se obdobje nezmožnosti dela na računu podjetja ne 
pozna takoj, pač pa z nekajmesečnim zamikom. Trenutno podjetja delajo na pričetih in že pred krizo 
naročenih projektih, skrb vzbujajoč je podatek, da je količina naročil od uvedbe ukrepov padla za več 
kot 75%. Poleg tega so plačila prejeta z 15, 30 oz. 60 dnevno zapadlostjo od predaje izdelka, nekatera 
v celoti celo šele z zaključkom upravnega postopka. 
 
Predlagamo, da se pogoj za upravičenost do ukrepa Povračilo nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila 
prispevkov spremeni tako, da se gleda upad prihodkov za celo leto 2020 ne zgolj za prvo 
polletje in da se poleg prihodkov gleda tudi dobiček podjetja. 
 
Dejavnost geodezije je močno vezana na gradbeno dejavnost in nepremičninski trg, to se je potrdilo v 
zadnji krizi. Krizi v gradbeni dejavnosti in skorajšnji zaustavitvi nepremičninskega trga je z 
nekajmesečnim zamikom sledila kriza v geodeziji. 
 
Predlagamo, da se v čim večji možni meri zažene pripravljene državne investicije. Projekte v 
pripravi naj se pospešeno zaključuje, s ciljem, da se jih čim prej začne realizirati. S tem bomo 
dosegli pozitivne učinke v vseh panogah posredno in neposredno vezanih na gradbeništvo ter 
zagotovili vzdržen sistem za vzpostavitev katerega smo po zadnji krizi porabili preveč časa. 
 
Prosimo, da naš predlog uvrstite v drugi zakonodajni paket ukrepov države za pomoč podjetjem in 
delodajalcem. V združenju smo vam na razpolago za morebitna podrobnejša pojasnila. Dosegljivi smo 
na giz-gi@giz-gi.si  ali 041 916 245. 
 
Lep pozdrav. 
 
 
 
 
Predsednik Inženirske zbornice Slovenije  Predsednik uprave GIZ-GI 
mag. Črtomir Remec     Andrej Mesner 

 
 
 
 
 
 
Poslano v vednost: 

‐ Ministrstvo za okolje in prostor - gp.mop@gov.si 

‐ Ministrstvo za javno upravo - gp.mju@gov.si 

‐ Geodetska uprava republike Slovenije - pisarna.gu@gov.si 

‐ Gospodarska zbornica Slovenije - info@gzs.si 


