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NAROČILO GEODETSKE STORITVE 
 
 
 

Številka naročila: _________________ 
Datum: _________________  

Izvajalec:  
 

 

Geoval, geodetske storitve, d.o.o., C. 7. maja 19, 1356 Dobrova 
 

 
Geodetske storitve (ustrezno označite): 
 
  

         Ureditev meje   
 Označitev meje   
  Parcelacija (delitev/združitev parcele)  
  Izravnava meje   
 Kataster stavb: 
                 Evidentiranje zemljišča pod stavbo  
                 Vpis stavbe v kataster stavb 
                 Sprememba podatkov katastra stavb  
                 Pridobitev hišne številke 
 

  

         Sprememba vrste rabe zemljišča  
  Ugotavljanje dejanske rabe zemljišča 
  Geodetski načrt/posnetek  
 Zakoličba objekta  
  Drugo: 
                Pridobitev potrjenega zemljiškoknjižnega izpiska 
                Sestava kupoprodajnih, darilnih, menjalnih,     
                razdružilnih in drugih pogodb 
                Predlog za vpis v zemljiško knjigo 
                _______________________________________ 
 

 
Naročnik: 
 
Ime in Priimek:  
Naslov: 
Poštna št. in kraj:  
Davčna številka: 
Ime in priimek kontaktne osebe:  
Telefon: 
GSM: 
E-pošta: 
 

 
 

Številka parcele: 
Katastrska občina: 
 

SPLOŠNI POGOJI 
Naročnik in geodetsko podjetje Geoval, geodetske storitve, d.o.o., C. 7. maja 19, 1356 Dobrova (v nadaljevanju 
izvajalec), soglašata, da je pogodba sklenjena s podpisom tega naročila. Potrjena ponudba je sestavni del 
pogodbe. Izvajalec je dolžan začeti izpolnjevati naročilo, ko naročnik poravna akontacijo stroškov. Naročnik je 
dolžan poravnati vse stroške pred in po izdelavi geodetskega elaborata.  
Geodetsko podjetje Geoval d.o.o. je dolžno naročniku izročiti elaborat geodetske storitve oz. ga posredovati 
pristojni Geodetski upravi, ko bo naročnik izvajalcu poravnal vse račune za stroške, nastale pri izvedbi 
geodetskega postopka. V primeru zamude pri dokončnem plačilu je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne 
obresti. O vseh spremembah, ki se nanašajo na izdelavo elaborata, je naročnik dolžan izvajalca takoj obvestiti. 
 
IZJAVA NAROCNIKA IN POOBLASTILO 
Podpisani naročnik geodetskih storitev izjavljam, da so vsi podatki točni in resnični.  
Podpisani narocnik geodetskih storitev pooblaščam geodetsko podjetje Geoval, geodetske storitve, d.o.o., C. 7. 
maja 19, 1356 Dobrova, da v mojem imenu poda zahtevo za geodetski postopek ter odda elaborat geodetske 
meritve na pristojno geodetsko upravo. 
Podpisani naročnik se zavezujem, da bom poravnal vse stroške postopka in v primeru neplačila dovoljujem 
upravljalcem zbirk osebnih podatkov, da te podatke posredujejo pristojnemu organu, ki prisilno izterja neplačane 
stroške storitev. 
 
OPOMBE: _________________________________________________________________________________ 
 
 
Podpis (in žig) lastnika: Podpis (in žig) naročnika: 
 
 
V __________________, dne __________________ 

 
 
V __________________, dne __________________ 
 

 


