No, pa smo zopet skupaj. Prepričan sem, da bi bili bralci Geodetskega vestnika bolj veseli kakšne
sveže in mlajše moči v vlogi urednika strani Geodetske uprave RS. Vendar iskanje tovrstnih prostovoljcev
ni obrodilo sadov, zatorej se boste morali zaenkrat sprijazniti z novim starim urednikom strani geodetske
uprave v Geodetskem vestniku. Tudi v prihodnjih številkah bom skušal pridobiti zanimive in aktualne
prispevke s področja dela Geodetske uprave RS. Za to pa seveda nujno potrebujem sodelovanje kolegic
in kolegov iz vrst državne geodetske službe; zato se vsem kar na tem mestu opravičujem za sitnarjenje
in priganjanje k pisanju.
Kar veliko tem imamo, o katerih bi lahko pisali, saj se nam dogodki in obveznosti vrstijo z vratolomno
hitrostjo. V zadnjem tednu aprila smo dobili nov Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), v prvih
dneh maja pa smo dočakali še sprejem Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Sedaj s polno
paro pripravljamo vse podzakonske akte in se pripravljamo na izvedbo nalog, ki sta nam jih prinesla
oba zakona. Predvsem ZEN je pred uslužbence državne geodetske službe postavil obveznost in
odgovornost ter hkrati tudi priložnost, to pa bo od nas vseh zahtevalo dodatne napore. Poleg odprave
nekaterih pomanjkljivosti dosedanje zakonske ureditve nam ZEN prinaša poenostavitev posameznih
postopkov in omogoča uvedbo sodobnih tehnologij, predvsem pa nam nalaga vzpostavitev celovitega
nepremičninskega sistema. O evidentiranju dejanskega stanja, možnostih povezovanja podatkov in
zajemu popolnih in kakovostnih podatkov o nepremičninah ter o nameravani uporabi v postopkih
množičnega vrednotenja nepremičnin je govora v prispevku, ki so ga pripravili kolegi Bernarda Beden,
mag. Dušan Mitrovič in mag. Ema Pogorelčnik. Slednja je pripravila tudi kratko napoved velikega
dogodka, ki se nam obeta v jesenskih dneh in sliši na ime »Razgrnitev podatkov o stavbah in delih
stavb«.
Informacijo o tem, kako nastaja DTK5, je prispevala sodelavka Marija Brnot, ki nam napoveduje
50 % pokritost Slovenije s to vrsto topografskih podatkov do začetka leta 2007. Ista kolegica je marljiva
tudi na področju registra zemljepisnih imen in komisije za njihovo standardizacijo. Nekaj o tem, kaj
so se dogovorili na 23. zasedanju Izvedenske skupine OZN za zemljepisna imena – UNGEGN (United
Nations Group of Experts on Geographical Names) na Dunaju, si lahko preberete v njenem članku.
To pa ni bilo edino mednarodno srečanje, ki je že 23. po vrsti. O tem, kaj se je dogajalo na 23.
strokovnem srečanju geodetov srednjeevropskih držav, ki se je odvijalo v Piranu od 1. do 2. junija
2006, nam poroča kolegica Martina Vošnjak.
Želim vam prijetno branje in toplo poletje.
Tomaž Petek
Geodetska uprava Republike Slovenije
E-pošta: tomaz.petek@gov.si
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