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ZADEVA: VPIS »NEOBSTOJECE« STAVBE VKATASTER STAVB
navodilo za ukrepanje
Geodetska uprava Republike Siovenlje (v nadaljevanju: Geodetska uprava RS) je za
operativno pomo~ obmotnim geodetskim upravam (v nadaljevanju: OGU) pripravila
navodilo za ukrepanje v primeru evidentiranja stavbe, ki ne obstaja oziroma se ni
sposobna evidentiranja v kataster stavb.

Geodetska uprava RS je na podlagl elaborata za vpls stavbe, kl ga js izdelalo
geodetsko podjetje/projektant in ga je potrdil odgovorni geodeUodgovorni projektant,
vpisala stavbo v kataster stavb.
Kasneje - po vpisu stavbe v kataster stavb - je ob urejanju podatkov oziroma ob
izvedbl drugih postopkov ugotovila, da stavba v naravi NE OBSTAJA ozlroma Ae ni
zgrajena do taksne faze, da je lahko predmet vpisa v kataster stavb.
Zakon 0 evldentiranju nepremicnin - ZEN (Uradni list RS, st. 47/2006, 65/2007 
Odlocba US in 106/2010 - ZDoh-2H) dolQ(~a, da:
•
•
•

•

mora stavba pred evidentiranjem v katastru stavb ustrezati definiciji stavbe iz
71. elena ZEN;
mora elaborat za vpis stavbe v kataster stavb izkazovati dejansko stanje v
naravi;
vlagatelj zahteve za vpis stavbe lahko vlozi zahtevo za vpis stavbe v kataster
stavb, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je povrsino mogoce izmeriti v skladu
z 78. elenom ZEN.
je za evidentiranje dejanskega stanja na terenu odgovoren Izdelovalec
elaborata - geodetsko podjetje ali projektant.
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Ce OGU ugotovi, da je v katastru stavb evidentirana stavba, ki ne obstaja ozlroma se
ni sposobna evidentiranja v kataster stavb, izvede naslednje ukrepe:
1. Ugotovitev dejanskega stania na terenu
OGU na terenu ugotovl deJansko stanje - stanje je priporocljivo fotografirati, ker bo
slika sluzila kot materialni dokaz v postopku. OGU 0 tern izdela uradni zaznamek in ga
vlozi v elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki je bil podlaga za evidentiranje.
2. OGU po uradni dolznosti izvede:
- izbrls stavbe iz katastra stavb,
- izbrls zemljisca pod stavbo iz zemljiskega katastra in
- ukinitev hlsne stevilke
.
v skladu z navodili Geodetske uprave RS st. 00705-8/2008-1 z dne 09.07.2008
»Uraditev podatkov v geodatskih evidencah, ko stavbe na terenu ni vee st. 00705
8/2008-1 z dna 09.07.2008«. Ker se izbris oziroma ukinitav izvede po uradni dolznostl,
upravnih taks nl.
3. Prijava za uvedbo discipJinskega postopka zoper odgovornega geodeta
Prljavo vlozi Geodetska uprava RS pri Inzenirski zbornici Siovenije (IZ5) na obrazcu
(PRILOGA 1).
Podatke, potrebne za izpolnitev prijave, sporocijo OGU na naslov Pisarna.GU@gov.si,
kopljo dokumentacije, ki izkazuje krsitve ZEN, pa predlozijo na naslov Geodetska
uprava RS, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, najpozneje v petih (5) delovnih dneh po
sporocilu.
Geodetska uprava RS bo predlagala disciplinskim organom 12S, da zaradi storjenih
krsitev izreeejo najhujso disciplinsko sankcijo - izbris Iz Imenika IZ5.
4. Naznanitev suma kaznivega dejanla
Sum storitve kaznivega dejanja ponarelanla listin po 256. oziroma 257. clenu in
goljufiie po 217. clenu Kazenskega zakonika (KZ-UPB1) (Uradni list RS, 81. 95/04)
naznani pristoJnl policijski postaji Geodetska uprava RS.
Geodetska uprava RS izvede naznanitev po pridobitvi podatkov iz tocke 3. teh ukrepov
z doplsom - vzorec PRILOGA 2.
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