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Omejitev izvajanje geodetskih storitev
Dopis Generalnega sekretariata Vlade RS št. 30000-1/2020-393 z dne
30.4.2020

Spoštovani,
Na Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije ste dne 29.4.2020 naslovili dopis, v
katerem prosite za pojasnila glede izvajanja geodetskih storitev v času epidemije.
Geodetska uprava Republike Slovenije je vaš dopis prejela v reševanje od Ministrstva
za okolje in prostor.
V povezavi z vašim vprašanjem ali Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja
ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven
občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20) dopušča izvajanje geodetskih storitev po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št.47/06 in nasl.) brez omejitev in ali
je vabilo na mejno obravnavo zaradi izvedbe geodetske storitve, s katerim je izkazano
lastništvo nepremičnine, upravičljiv razlog, da lastnik pride na svojo nepremičnino, vam
je odgovor že posredovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v
elektronskem sporočilu z dne 21.4.2020).
Zgoraj navedeni odlok je dne 30.4.2020 prenehal veljati. V Uradnem list RS, št. 60/20 je
bil objavljen nov odlok - Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na
javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Ta odlok prepoveduje gibanje in
zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in prepoveduje dostop
na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji. Izjeme so določene v 2. členu (delovanje
državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javne službe) in v 3. členu, kjer so
navedene posamezne izjeme.
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Že Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v svojem odgovoru navedlo, da se
morajo pri opravljanju vseh dejavnosti, ki so določene kot izjeme, upoštevati vsa
priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z
virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ in da je odgovornost
delodajalcev, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje
navodil. Zaradi vsebinskih specifičnosti pri izvajanju geodetskih storitev v katerih
sodelujejo tudi lastniki nepremičnin, predlagamo, da morebitne dodatne in specifične
ukrepe predhodno uskladite z NIJZ in pridobite njihovo potrditev ter ukrepe javno objavite
in z njimi seznanite vse vaše člane.
Glede vašega vprašanja ali bo ustrezno vabljenje po ZEN-u (30. člen) geodetskemu
podjetju v primeru neprihoda stranke omogočilo, da v elaborat poda dokazila o
ustreznem vabljenju in neprihod stranke ne bo razlog za zavrnitev zahteve za uredite
meje (7. odstavek 35. člena ZEN) pojasnjujemo:
Mejna obravnava v okviru geodetske storitve, ki je vsebinsko predpisana z ZEN, se ne
izvaja po pravilih upravnega postopka, zato ZEN določa posebna pravila vabljenja na
mejno obravnavo in posebnosti glede dokazovanja vabljenja, v kolikor se lastnik ne
udeleži mejne obravnave. Način vabljenja na mejno obravnavo (kot ga določa 30. člen
ZEN), zaradi spremenjenih razmer poslovanja v času epidemije COVID-19, ni bil
spremenjen z nobenim predpisom.
Če bodo v primeru neudeležbe lastnikov na mejni obravnavi, v elaboratu geodetske
storitve predložena dokazila o vabljenju lastnikov, kot jih določa 30. člen
ZEN, Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru preizkusa zahteve, ne bo zavrnila
zahteve za ureditev meje iz razloga po sedmem odstavku 35. člena ZEN.
Lep pozdrav.

Pripravil:
Franc Ravnihar
direktor Urada za nepremičnine
Tomaž Petek
Generalni direktor

Poslati:
- Inženirska zbornica Slovenije- izs@izs.si
- Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev - giz-gi@giz-gi.si
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije – gp.gs@gov.si
- Ministrstvo za okolje in prostor – gp.mop@gov.si
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – gp.mgrt@gov.si

2

