Uradni list Republike Slovenije
uveljavitvi izpolnjeval pogoje iz 53. člena tega zakona, mora
zahtevi predložiti na vpogled dokazilo o strokovni izobrazbi,
dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in dokazilo o delovnih izkušnjah.
7. člen
Geodetska izkaznica se na vlogo njenega imetnika zamenja:
– če jo je imetnik izgubil ali je kako drugače pogrešana;
– če je poškodovana;
– če je imetnik spremenil ime ali priimek.
Imetnik geodetske izkaznice je dolžan o izgubi geodetske izkaznice nemudoma obvestiti geodetsko upravo, ki mu
izda novo geodetsko izkaznico.
Naknadno najdeno geodetsko izkaznico, ki je bila izgubljena, poškodovano izkaznico ali izkaznico, ki je bila
zamenjana zaradi spremembe imena ali priimka imetnika,
geodetska uprava uniči.
8. člen
Geodetska izkaznica se začasno odvzame imetniku geodetske izkaznice, ki se ne udeleži obvezne oblike strokovnega izpopolnjevanja.
Imetnik geodetske izkaznice jo mora na poziv geodetske uprave nemudoma predložiti geodetski upravi, ki jo zadrži oziroma hrani, dokler se njen imetnik ne udeleži obvezne oblike strokovnega izpopolnjevanja.
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Geodetsko izkaznico, ki je prenehala veljati, izbriše
geodetska uprava iz evidence, ko izve za smrt imetnika
geodetske izkaznice.
10. člen
Geodetska uprava vodi o izdanih geodetskih izkaznicah evidenco v imeniku oseb, ki imajo opravljen poseben
strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev (v nadaljnjem
besedilu: imenik).
Za izdano geodetsko izkaznico se v imeniku evidentirajo naslednji podatki:
– registrska številka geodetske izkaznice,
– datum izdaje geodetske izkaznice,
– registrska številka in datum izdaje geodetske izkaznice v italijanskem oziroma madžarskem jeziku,
– fotografijo in podpis v digitalni obliki,
– datum zamenjave in datum uničenja geodetske izkaznice,
– datum začasnega odvzema in datum vrnitve geodetske izkaznice,
– datum prenehanja in datum izbrisa geodetske izkaznice.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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9. člen
Geodetska izkaznica preneha veljati v primeru smrti
imetnika geodetske izkaznice.
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