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ZADEVA: predlog Pravilnika o Komisiji za strokovno presojo v katastrskih 
postopkih (EVA 2021-2550-0030) – v medresorsko usklajevanje in 
v pregled na SVZ

V prilogi vam pošiljamo predlog Pravilnika o Komisiji za strokovno presojo v katastrskih 
postopkih (EVA 2021-2550-0030), ki ga bo na podlagi dvanajstega odstavka 111. člena 
Zakona o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/21) izdal minister za okolje 
in prostor. 

Pravilnik o Komisiji za strokovno presojo v katastrskih postopkih  je treba sprejeti 
zaradi zagotovitve usklajenosti pravne podlage za sprejem pravilnika in nove vsebine z 
ureditvijo ZKN. ZKN uvaja možnost preveritve izvedenega inženirskega dela katastrskih 
postopkov s predložitvijo t.i. »drugega mnenja«, če stranka konkretnega katastrskega 
postopka meni, da je pooblaščeni geodet pri izvajanju inženirskega dela katastrskega 
postopka izvedel dejanje, ki je v nasprotju s standardi in pravili geodetske stroke in bi 
to lahko vplivalo na odločitev o vpisu podatkov o nepremičninah v kataster 
nepremičnin. O tem, ali gre za strokovno napako, odloča Geodetska uprava Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava). ZKN določa postopanje pred 
odločitvijo, ali gre za strokovno napako in med drugim predvideva tudi izdelavo
izvedenskega mnenja, ki ga izdela Komisija za strokovno presojo v katastrskih 
postopkih. Komisija je strokovna izvedenska pomoč geodetski upravi, ko je za rešitev 
vprašanja (ali gre za strokovno napako ali ne) potrebno oblikovati mnenje glede 
predloženega drugega mnenja in drugih dokazil. Sestava Komisije zagotavlja, da bo 
izdelano izvedensko mnenje strokovno ter z visoko stopnjo konsenza znotraj geodetske 
stroke.

Vljudno vas prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše mnenje (soglasje) oziroma 
morebitne pripombe sporočite prek sistema IPP oziroma na elektronski naslov 
gp.mop@gov.si  in Pisarna.GU@gov.si v roku, ki ga za medresorsko usklajevanje 
določa šesti odstavek 10. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije, to je 
najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema gradiva.

Vladno službo, pristojno za zakonodajo, prosimo, da v tem roku poda pisno mnenje o 
usklajenosti predloga pravilnika s pravnim sistemom in pravili pravne tehnike. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem! 

                                  
                 Mag. Andrej Vizjak                            

MINISTER



PRILOGA:
– predlog Pravilnika o Komisiji za strokovno presojo v 

katastrskih postopkih (EVA 2021-2550-0030)

GRADIVO PREJMEJO:

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
gp.mddsz@gov.si
2. Ministrstvo za finance gp.mf@gov.si
3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo gp.mgrt@gov.si
4. Ministrstvo za infrastrukturo gp.mzi@gov.si
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport gp.mizs@gov.si
6. Ministrstvo za javno upravo gp.mju@gov.si
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gp.mkgp@gov.si
8. Ministrstvo za kulturo gp.mk@gov.si
9. Ministrstvo za notranje zadeve gp.mnz@gov.si
10. Ministrstvo za obrambo glavna.pisarna@mors.si
11. Ministrstvo za pravosodje gp.mp@gov.si
12. Ministrstvo za zdravje gp.mz@gov.si
13. Ministrstvo za zunanje zadeve gp.mzz@gov.si
14. Služba Vlade RS za zakonodajo gp.svz@gov.si

V VEDNOST: 

– Inženirska zbornica Slovenije – Matična sekcija geodetov  izs@izs.si
– Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev giz-gi@giz-gi.si
– Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije zaps@zaps.si
– Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Oddelek za geodezijo  

tajnistvo@fgg.uni-lj.si
– Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke info@drustvo-sicgeos.si
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