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Cenjene kolegice in kolegi, spoštovane bralke in bralci te rubrike v Geodetskem vestniku. Od
zadnje številke do današnje, ki je pred vami, se je na Geodetski upravi Republike Slovenije
zgodilo veliko zanimivih stvari, o katerih bi lahko pisali in seznanjali širšo strokovno javnost. Žal
pa vedno znova in znova ugotavljamo eno in isto dejstvo: ne želimo, nočemo ali ne znamo pisati
v našo skupno strokovno revijo. Da zainteresirana javnost ne bi ostala povsem brez informacij in
novic iz državne geodetske službe, sem v nekoliko daljšem uvodniku, ki je pred vami, poskušal
strniti najvidnejše dogodke in novice iz življenja in dela Geodetske uprave Republike Slovenije.
V ponedeljek, 12. novembra, je minister za javno upravo dr. Gregor Virant na Brdu pri Kranju
podelil priznanje Dobre prakse v slovenski javni upravi 2007 trem najboljšim projektom, ki so se
letos prijavili na razpis. Med nagrajenimi je tudi projekt Sistem evidentiranja gospodarske javne
infrastrukture v Sloveniji.
Geodetska uprava Republike Slovenije je organizirala zaključno konferenco projekta vzpostavitve
sistema evidentiranja gospodarske javne infrastrukture, ki je bila v torek, 20. novembra 2007, v
Hotelu Mons v Ljubljani.
Vrste digitalnih podatkov in način njihovega zapisa so v navodilu definirani za področje zemljiškega
katastra. Za podatke s področja katastra stavb bo s tem v zvezi objavljeno posebno navodilo.
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Geodetska uprava RS je od 15. do 17. oktobra v Ribnem organizirala konferenco delovne skupine
za kontrolo kakovosti, ki deluje pod okriljem EuroGeographics.
O končanem popisu nepremičnin sem pisal že v prejšnji številki Geodetskega vestnika. Ker se
nekaj lastnikov nepremičnin do zaključka popisa ni odzvalo in ni popisalo svojih nepremičnin, je
Geodetska uprava Republike Slovenije lastnike, ki svojih nepremičnin še nimajo evidentiranih,
povabila, da najkasneje do 15. decembra 2007 pokličejo na najbližjo pisarno geodetske uprave in
posredujejo podatke o nepremičninah, ki jih želijo evidentirati. Geodetska uprava bo podatke o
nepremičninah vseh lastnikov, ki bodo izrazili željo, evidentirala do 21. decembra. Do danes je
bilo evidentiranih skoraj 95 odstotkov vseh stavb in delov stavb v državi.
Na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) ter Zakona
o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) je vlada Republike Slovenije sprejela
UREDBO o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih
za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin. Ta uredba določa podrobnejše podskupine

838
stevilka _4_07.pmd

838

12/10/2007, 6:36 PM

Od oktobra 2007 dalje je prvič zagotovljen javni vpogled v evidenco trga nepremičnin, in tako
vsakomur omogočen vpogled v podatke o dejansko doseženih prodajnih cenah nepremičnin na
slovenskem trgu.
Obveščamo vas, da je v pregledovalniku (računalniški dostop do geodetskih podatkov za
registrirane uporabnike – PREG) prenovljen Vpogled v podatke evidence trga nepremičnin, ki jo
določata Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/2006) in Pravilnik
o vodenju in vzdrževanju evidence trga nepremičnin ter načinu in rokih pošiljanja podatkov
(Uradni list RS, št. 134/2006). Prenovljeno je iskanje, pregledovanje in izvoz pravnih poslov. Več
o načinu uporabe si lahko preberete v uporabniških navodilih. Evidenca trga nepremičnin je bila
vzpostavljena s skupnim sodelovanjem Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance,
v okviru državnega projekta Razvoj sistema množičnega vrednotenja nepremičnin v RS.
Dne 18. 10. 2007 je v kraju Livograd v bližini Čabra na Hrvaškem potekal strokovni posvet
vodstev Geodetske uprave Republike Slovenije in Državne geodetska uprave Republike Hrvaške.
Srečanje poteka tradicionalno enkrat letno izmenično na ozemlju ene od sosednjih držav. Vsebina
srečanja je bila namenjena razpravi o stanju prostorske podatkovne infrastrukture v obeh državah
in vlogi geodetske službe v tej prostorski podatkovni infrastrukturi. Nekaj utrinkov s tega srečanja
je ujetih v poročilo v nadaljevanju.
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znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in podrobnejše podatke za pripis vrednosti
po podskupinah nepremičnin.

V članku kolege Petra Prešerna lahko preberemo, kako je potekal letošnji že 51. teden fotogrametrije,
ki ga organizira univerza v Stuttgartu. Te tradicionalne izobraževalne prireditve s področja
fotogrametrije so se letos udeležili tudi slovenski kolegi.
Geodetsko upravo Republike Slovenije in Geodetski inštitut Slovenije sta obiskala predstavnika
Vojaškogeografskega instituta iz Firenc (Istituto Geographico Militare, IGMI), z namenom
poglobiti in utrditi sodelovanje med temi tremi institucijami. Nekaj več o tem obisku lahko preberete
v članku kolegice Mateje.
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Geodetska uprava Republike Slovenije skladno z 20. in 31. členom Zakona o geodetski dejavnosti
skrbi za izvajanje obveznih oblik strokovnega izpopolnjevanja za imetnike geodetske izkaznice. V
ta namen je bilo tudi letos v organizaciji Geodetskega inštituta Slovenije izvedeno izobraževanje,
ki je obvezna oblika strokovnega izpopolnjevanja za geodete, ki imajo opravljen poseben strokovni
izpit za izvajanje geodetskih storitev. Izobraževanje je bilo razdeljeno v dva sklopa. V prvem so
udeleženci slišali nekaj o uporabi novega koordinatnega sistema v evidenci zemljiškega katastra,
vključno z navodili za izmero (metode merjenj) ter navodili za izvedbo transformacij med različnimi
koordinatnimi sistemi in navodili za izračun površin in koordinat. Drugi sklop pa je ponudil
novosti v poslovanju in vodenju postopkov kot posledice Zakona o evidentiranju nepremičnin in
na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov, ločeno po posameznih področjih dela –
zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Gradivo za letošnje izobraževanje je
objavljeno na strani Geodetske uprave RS – www.gu.gov.si – (rubrika »Gradiva in izobraževanje«
in potem »Permanentno izobraževanje«).
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V času od 8. do 9. novembra 2007 je bila v Nikoziji, v okviru aktivnosti Katastrske in
zemljiškoknjižne skupine EuroGeographicsa, izvedena delavnica z naslovom: Dostop do
podatkov: pomembnost in vplivi na katastrske, zemljiškoknjižne in geodetske institucije.
Predstavljene so bile evropske pravne podlage za dostop do podatkov ter primeri iz posameznih
držav, s poudarkom na izvajanju evropske direktive za vnovično uporabo podatkov javnega
sektorja. Dr. Božena Lipej je poleg moderiranja dela delavnice predstavila Uvod v poročilo o delu
skupine in Predlog programa za naslednje leto.
Za zaključek naj omenim še 37. geodetski dan, ki je bil organiziran 16. in 17. novembra 2007 v
hotelu Perla v Novi Gorici pod naslovom S koordinatami v Evropi. Med drugim so osrednje
mesto zavzele tudi teme, ki so jih predstavili sodelavci z Geodetske uprave RS. Slovenija bo
namreč v letu 2008 začela z uvajanjem novega državnega koordinatnega sistema. S pridružitvijo
Evropski uniji vse bolj aktualna postaja tudi meddržavna izmenjava prostorskih podatkov. Z
razvojem satelitske in komunikacijske tehnologije so se tudi meritve položaja bistveno spremenile
in z GPS-sprejemniki postale natančnejše in dostopne vsakomur. Na prireditvi so udeleženci
lahko slišali, kako bo potekala zamenjava koordinatnega sistema v Sloveniji, ter se seznanili z
izkušnjami nekaterih drugih držav na tem področju.
Ker pa je geodetskemu dnevu posvečena večina prostora v tej reviji, naj zaključim in vam vsem
skupaj zaželim obilo sreče, zdravja, veselja in poslovnih uspehov v letu 2008. Seveda ne pozabite
napisati kaj v našo revijo tudi v prihodnjem letu.

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