Kljub poletnemu času in času dopustov nam je tudi za tokratno številko geodetskega vestnika
uspelo pripraviti nekaj prispevkov in koristnih informacij. Seveda to ne bi bilo mogoče brez
sodelavcev, ki si kljub svojim rednim obremenitvam vzamejo čas in zberejo voljo predstaviti
novosti in zanimivosti s svojega delovnega področja in o tem informirati širšo strokovno javnost,
za kar se jim najlepše se zahvaljujem.
Že v prejšnji številki ste lahko prebrali kratko informacijo o opravljenem delu na Projektu
posodobitve evidentiranja nepremičnin, katerega operativno izvajanje se je formalno zaključilo
30. junija 2005. Ob zaključevanju projektnih aktivnosti smo udeleženci projekta pripravili in
organizirali zaključno konferenco projekta, ki smo jo izvedli 8. junija 2005 v Ljubljani. Na zaključni
konferenci projekta so bili predstavljeni doseženi rezultati projekta, identificirani novi izzivi in
predstavljeni predlogi smeri delovanja udeleženih institucij na področju upravljanja z
nepremičninami v prihodnje. Odziv širše strokovne javnosti je potrdil, da je bilo v okviru projekta
opravljeno veliko delo na področju posodobitve in informatizacije nepremičninskih evidenc,
razvoja metodoloških, sistemskih in zakonodajnih rešitev za še učinkovitejše izvajanje nadaljnjih
aktivnosti na področju upravljanja z nepremičninami in spodbujanju hitrejšega razvoja trga
nepremičnin v Sloveniji. Ena bistvenih prednosti, ki jo je ustvarilo izvajanje tega medresorskega
projekta, pa je vsekakor usklajeno sodelovanje več institucij izvršne in sodne oblasti ter s tem
celovitejše reševanje nepremičninske problematike. Nadaljevanje tovrstnega sodelovanja nas lahko
navdaja z optimizmom ob sprejemanju novih izzivov in priložnosti, ki nas na področju upravljanja
nepremičnin še čakajo. Podrobnejše informacije o Projektu posodobitve evidentiranja nepremičnin
in njegovih rezultatih je mogoče pridobiti v spremljajoči brošuri z naslovom Rezultati Projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin (2000–2005), ki smo jo izdali ob zaključni konferenci
projekta, in na spletni strani projekta http://www.gu.gov.si/gu/projekti/nepremic/Nepremic1.asp.
Vzporedno z izvajanjem aktivnosti Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin in skladno z
Zakonom o nepremičninskem posredovanju se v tesnem sodelovanju dveh ministrstev (Ministrstva
za finance in Ministrstva za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije) vzpostavlja
in razvija tudi sistem, imenovan Evidenca trga nepremičnin. Nekaj več o sistemu evidence trga
nepremičnin in njegovem razvoju vam v svojem prispevku predstavlja Martin Smodiš.
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Spoštovani bralci!
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Marjana Duhovnik v svojem prispevku podaja kratek pregled opravljenega dela in informacijo o
načrtovanih aktivnosti Geodetske uprave Republike Slovenije na področju zajema topografskih
podatkov DTK5.
V letu 2004 je Slovenija začela sodelovati v projektu vzpostavitve evropske zbirke topografskih
podatkov za raven merila 1 : 250 000, poimenovanem EuroRegionalMap (ERM). Koordinator
aktivnosti za Slovenijo v tem evropskem projektu je Geodetska uprava Republike Slovenije, kratko
informacijo o projektu predstavljata Marjana Duhovnik in mag. Erna Flogie Dolinar.
Kratek pregled opravljenih in načrtovanih aktivnosti Geodetske uprave Republike Slovenije na
področju vzpostavitve Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture pa nam v svojem
prispevku predstavlja Jurij Mlinar.
V upanju, da ste si preko poletja nabrali dovolj novih moči za stare in nove izzive, vam želim
prijetno branje, morda pa se vam ob tem utrne tudi kakšna ideja za objavo prispevka v naslednji
številki Geodetskega vestnika.

Borut Cvar, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije
E-pošta: borut.cvar@gov.si
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