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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2018
                – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10
in 61/17-ZAID) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela:

         SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske 
službe za leto 2018.

                                         
Stojan TRAMTE

                              GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo: 
– Ministrstvo za okolje in prostor 
– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije 
– Ministrstvo za finance  
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:  /

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Tomaž PETEK, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije
- Anton KUPIC, sekretar, Geodetska uprava Republike Slovenije

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:  /

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:    /

5. Kratek povzetek gradiva:
Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17–ZAID) v prvem odstavku 29. 
člena določa, da se podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog državne geodetske 
službe ter predvidena višina sredstev za izvajanje teh nalog opredelijo v letnem programu 
državne geodetske službe, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. V drugem odstavku istega 



člena je določeno, da Vlada Republike Slovenije sprejme poročilo o izvedbi sprejetega 
programa dela državne geodetske službe za preteklo leto.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predlog gradiva nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti NE

Gradivo ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

                                                                                                        Simon ZAJC 
                                                                                       MINISTER

PRILOGA:

 Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 
2018


	9C99CCB4360101CBC1258402003D7BA1_0.in.doc

		2019-05-22T14:45:26+0200
	Simon Zajc




