Datum: 19.7.2022
OBVESTILO O ZAČETKU DELA
STROKOVNO-POSVETOVALNE SKUPINE
ZA KOORDINACIJO AKTIVNOSTI V PREHODNEM OBDOBJU UVAJANJA PRAVIL
ZKN IN UVEDBE NOVIH INFORMACIJSKIH REŠITEV
Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev (GIZ GI) je na podlagi sklepa št.7 sprejetega na 19.
Skupščini GIZ geodetskih izvajalcev, ki je bila na Šmarjetni gori nad Kranjem dne 16.06.2022 pristopilo k
oblikovanju skupne delovne skupine za koordinacija aktivnosti v prehodnem obdobju uvajanja pravil ZKN
in uvedbe novih informacijskih rešitev (skupna skupina za pregledovanje elaboratov).
23.06.2022 je potekal sestanek predstavnikov Geodetske uprave (GURS), Gospodarskega interesnega
združenje geodetskih izvajalcev (GIZ GI) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS), na katerem smo se
dogovorili, da se oblikuje skupna delovna skupina predstavnikov GURS, GIZ GI in IZS (trije predstavniki s
strani GU in trije predstavniki s strani GIZ GI in IZS).
Strokovno-posvetovalna skupina za koordinacijo aktivnosti v prehodnem obdobju uvajanja pravil ZKN in
uvedbe novih informacijskih rešitev (SPS GURS IZS GIZ GI) je bila imenovana s sklepom Geodetske uprave
št. 024-1/2022-2552-1 z dne 7.7.2022 in je že pričela z delom.
SPS GURS IZS GIZ GI naj bi obravnavala tematike, ki v danem trenutku povzročajo največ težav
geodetskim podjetjem pri izvajanju katastrskih postopkov ter preglednikom pri izvajanju upravnega dela
katastrskega postopka in predlagala ustrezne rešitve, ki so možne v danih zakonskih okvirih ter pripravila
priporočila in primere dobre prakse Poleg tega pa bo v primeru zaznanih pomanjkljivosti v zakonskih in
podzakonskih aktih pripravila tudi nabor le teh kot vsebinsko osnovo za spremembo zakonodaje.
Izbor tematik je oblikovan na podlagi analize vprašanj službe pomoči GURS in GEObloga ter vprašanj
naslovljenih na inštitucije, ki so ustanovile to skupino.
Skupina deluje ob strokovni podpori GURS, GIZ GI in IZS ter skrbnikov IS Kataster, GEOS in GEOPROX ter
ostalih strokovnjakov, ki so vključeni v implementacijo in delovanje katastra nepremičnin.
Skupina ima že v obravnavi naslednje tematike:
• Točke med lomi (tretji odstavek 16. člena ZKN) – oblikovanje pojasnil in reševanje zadev prehodnega
obdobja;
• Nedelovanje kontrol ob oddaji elaborata – priporočila za ravnanje preglednikom;
• Delitev stavb, ki so bile vpisane v REN nepravilno, kot ena stavba, v naravi pa je to več stavb;
• Izbris stavb znotraj katastrskega postopka vpisa stavbe;
• Pravne podlage za pridobivanje podatkov – bivši 30. člen ZEN;
• Možna odstopanja od pravil o izkazovanju parcelnih številk in številk stavb ter delov stavb
opredeljenih v 27. in 28. členu Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin v prehodnem
obdobju;
• Neposredna bližina v primerih, ko je iz arhiva možno dokazati točnost točk višjo od 1m;
• Opredeljevanje katastrskih podpostopkov v okviru katastrskega postopka spreminjanje podatkov o
stavbi in delu stavbe za različne stavbe in spremembe;
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•
•

Opredelitev realnega elaborata pogodbene komasacije kot vzorčnega elaborata/primera dobre
prakse;
Opredelitev realnega elaborata parcelacije, ureditve meje ter lokacijske izboljšave v primeru cest kot
vzorčnega elaborata/primera dobre prakse;

Glede na dnevne analize vprašanj službe pomoči GURS in GEObloga bodo v obravnavo prevzete nove
tematike.
O rezultatih delovanja skupine vas bomo redno obveščali preko utečenih informacijskih kanalov (GEOblog,
sporočila preko elektronske pošte MSGEO in GIZ GI).
O rešitvah, ki jih bo pripravila skupina in bodo potrjene s strani GURS, GIZ GI in IZS bodo obveščeni tudi
zaposleni na GURS in bodo tudi zanje obvezujoče.
Predsednik UO MSGeo
Matej Plešnar, .inž.geod.

Predsednik uprave GIZ‐GI
Matej Hašaj univ.dipl.inž.geod.

Poslano:
- E naslovi PI Geo
- E naslovi GIZ GI
Objavljeno:
- GEOblog
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