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UVODNIK K STRANEM GEODETSKE
UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek
V uvodniku k stranem Geodetske uprave RS v Geodetskem vestniku sem v prejšnji številki zapisal,
da je za zagotovljanje kakovostne vsebine tega dela revije sodelovanje kolegic in kolegov iz vrst
državne geodetske službe nujno potrebno. Žal moram ugotoviti, da še vedno zelo težko napišete
prispevek o tem, kar vsakodnevno delate na svojih delovnih mestih. Dogodkov in aktivnosti pa je
obilo. V preteklih mesecih je Geodetska uprava RS postala prava medijska zvezda, saj se je tema
popisa nepremičnin (in s tem povezano označevanje stanovanj) pojavljala v medijih skoraj tako
pogosto, kot reševanje Toma Križnarja iz zapora v Darfurju.
Nekaj pojasnil in splošnih informaciji o pripravah na popis in o izvedbi popisa samega je v
svojem prispevku zbrala kolegica Ema Pogorelčnik.
V prejšnji številki sem napovedal, da bodo meseci, ki sledijo sprejetju novega ZEN, v znamenju
priprave in sprejemanja podzakonskih predpisov. V medresorsko obravnavo oziroma vsaj v
strokovno obravnavo so bili posredovani podzakonski akti, pripravljeni na podlagi novega ZENa, in sicer:
- Predlog uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb,
- Predlog pravilnika o območjih in imenih katastrskih občin,
- Predlog pravilnika o vpisih v kataster stavb s prilogo (obrazci) in obrazložitvijo,
- Predlog pravilnika o evidenci državne meje,
- Predlog pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter načinu
izkazovanja teh podatkov,
- Predlog pravilnika o določanju in vodenju bonitete zemljišč,
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- Predlog pravilnika o vsebini in načinu vodenja RPE,
- Predlog pravilnika o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem
katastru.
Bolj podrobno nas o naštetih in še nekaterih drugih podzakonskih aktih v prispevku seznanja
sodelavka Apolonija Pečnik iz pravne službe Geodetske uprave RS.
Da se življenje na ostalih področjih dela zaradi popisa in uveljavljanja nove zakonodaje ni povsem
ustavilo, pa v svojem prispevku dokazuje sodelavec Klemen Medved, ki nam predstavlja
podrobnosti o izmeri gravimetrične mreže Slovenije.
Ker s strani sodelavcev nisem prejel drugih podrobnejših prispevkov, sem v nadaljevanju sam
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Dne 13. 7. 2006 je začela delovati internetna stan popisa nepremičnin, ki na naslovu http://
www.popis-nepremicnin.si/ obiskovalcem ponuja informacije o projektu popisa nepremičnin ter
daje navodila lastnikom in najemnikom nepremičnin ter upravnikom in lokalnim skupnostim o
njihovih obveznostih in dolžnostih ob popisu. V prvih dveh mesecih je spletno stran obiskalo
preko 9000 obiskovalcev, obisk pa vsakodnevno narašča po objavi podatkov v tiskanih medijih.
V skladu z Uredbo o dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 30/2006)
je začela Geodetska uprava RS, tako kot ostali državni organi, izvajati obvezno mesečno
ugotavljanje zadovoljstva strank. Na podlagi prejetih izpolnjenih vprašalnikov je bila Geodetska
uprava RS za mesec za mesec junij 2006 ocenjena s povprečno oceno 4,76, kar je boljše od
povprečne ocene vseh državnih organov, ki je za isti mesec znašala 4,39. Tovrstna ugodna ocena
nam je lahko vzpodbuda za nadaljnje delo in tolažba za dodatno delo in stroške, ki ga je opisano
merjenje zadovoljstva prineslo s sabo.
Bliža se naslednji rok za posebni strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev.
Potekal bo v torek, 28. novembra 2006, in petek, 1. decembra 2006. Več informacij glede izpita
in izobraževanja lahko dobite na strani Geodetskega inštituta Slovenije.
Geodetska pisarna Brežice je začela s 1. 9. 2006 poslovati na novi lokaciji, na Cesti prvih borcev
24a, Brežice. Čestitamo za pridobitev.
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zbral nekaj dogodkov in novic, za katere sem prepričan, da jih je vredno objaviti.

V postopku je sprejem dopolnitev in sprememb Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest Geodetske uprave RS, pripravljen je predlog proračuna za leti 2007 in 2008 in še
mnogo drugega.
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Želim vam prijetno branje in ne preveč »vročo« jesen.

Tomaž Petek
Geodetska uprava Republike Slovenije
E-pošta: tomaz.petek@gov.si
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