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Zadeva: Povabilo k sodelovanju kandidatom za izpraševalce za izpit za bonitiranje

Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 2. člena Pravilnika o izpitu za bonitiranje 
zemljišč in o pooblastilu za bonitiranje (Uradni list RS, št. 195/21) izvaja izpit za bonitiranje. 
Opravljen izpit za bonitiranje je podlaga za pridobitev pooblastila za bonitiranje zemljišč.

Geodetska uprava vabi k sodelovanju kandidate za izpraševalce za izpit za bonitiranje.

Izpit za bonitiranje obsega vsebine znanj s področja bonitiranja zemljišč (ocenjevanje tal, 
ocenjevanje klime, ocenjevanje reliefa, ocenjevanje posebnih vplivov, povezave med boniteto in 
evidencami o zemljiščih ter oblikovanje območij enake bonitete), področja geodezije (urejanje in 
vpis podatkov o nepremičninah ter katastrski postopek spremembe bonitete zemljišča) ter 
upravno-procesnega področja (splošni upravni postopek in upravni spor). Podrobnejši Program 
izpita za bonitiranje je objavljen na spletnih straneh Geodetske uprave. 

Oseba, ki želi biti imenovana za izpraševalca s posameznega področja, mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

1.      izpraševalec za področje bonitiranja zemljišč mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki 
ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja kmetijstva 
ali gozdarstva in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja ocenjevanja kmetijskih oziroma 
gozdnih zemljišč,

2.      izpraševalec za področje geodezije mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki 
ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja geodezije 
in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja geodezije,

3.      izpraševalec za upravno-procesno področje mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki 
ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja prava in 
najmanj deset let delovnih izkušenj na področju vodenja in odločanja v upravnem postopku.
Kandidati za izpraševalca za izpit za bonitiranje vložijo prijavo v roku 15 dni po objavi tega 
povabila na spletnih straneh Geodetske uprave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z 
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označbo »Prijava k sodelovanju - izpraševalci za izpit za bonitiranje« na naslov: Geodetska 
uprava RS, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana ali pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
pisarna.gu@gov.si z označbo »Prijava k sodelovanju - izpraševalci za izpit za bonitiranje«. Rok 
za prijavo začne teči naslednji dan po objavi. Prepozne prijave ne bodo obravnavane. 
Iz prijave mora biti razvidno za katero področje se kandidat prijavlja ter izpolnjevanje pogojev za 
to področje. 

Tomaž Petek
           generalni direktor
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