Pred vami je prva številka Geodetskega vestnika v letu 2010. Tudi tokrat vam v branje ponujamo
prispevke, ki obravnavajo delo in naloge Geodetske uprave Republike Slovenije.
Že zadnji dve leti začenjam uvodnik v prvi številki posameznega letnika z ugotovitvijo, da
je slovenska državna geodezija pred celo vrsto izzivov in pomembnih nalog, ki nas čakajo v
prihajajočem letu. Tudi če bi tokrat hotel zapisati drugače, bi dogodki pričali o nasprotnem.
Letos je razlika le v tem, da je zaradi krčenja razpoložljivih sredstev realizacija zastavljenih
nalog vedno težja. Število prejetih prispevkov za to številko sicer ne vzbuja optimizma, saj nisem
dobil niti enega prispevka za objavo na straneh Geodetske uprave v Geodetskem vestniku. Samo
bežen pogled v medije in objave na spletni strani pa priča o dinamiki našega dela. Od izida
prejšnje številke je Geodetska uprava izvajala vrsto dejavnosti in nalog. Izvedli smo obvezna
letna izobraževanja geodetov z geodetsko izkaznico in uslužbencev Geodetske uprave. Geodetski
pisarni Vrhnika in Grosuplje sta začeli poslovati v sodobnih prostorih na novih lokacijah. Državni
zbor RS pa je sprejel Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, v medresorski obravnavi
pa so bile spremembe in dopolnitve Zakona o geodetski dejavnosti. Odpravljali smo zaostanke
in čistili napake v evidencah, se pripravljali na projekt obveščanja lastnikov nepremičnin o
vrednosti njihovih nepremičnin in še bi lahko naštevali.
Geodetska uprava RS je bila dejavno vključena v postopek priprave in sprejemanja Zakona o
infrastrukturi za prostorske informacije. Zato smo bili upravičeno zadovoljni, ko je Državni zbor
Republike Slovenije 26. 1. 2010 na 13. redni seji sprejel Zakon o infrastrukturi za prostorske
informacije, ki ga je v redni zakonodajni postopek vložila Vlada Republike Slovenije. Zakon,
ki je bil 5. 2. 2010 objavljen v Uradnem listu RS 8/2010 in je začel veljati 20. 2. 2010, določa
pravne okvire za vzpostavitev in delovanje prostorske podatkovne infrastrukture v Republiki
Sloveniji kot sestavnega dela evropske infrastrukture. S tem zakonom v slovenski pravni red
prenašamo direktivo INSPIRE o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski
uniji. Z zakonom se uvajajo ukrepi za zagotavljanje konsistentnih zbirk prostorskih podatkov in
popolnost vpisov teh zbirk za povezljivost prostorskih podatkov iz različnih zbirk ter povezljivost
infrastrukture za iskanje, dostop in uporabo prostorskih podatkov. Zakon določa le pravila
in ukrepe, ki bodo postopoma privedli do želenega stanja, to pa je delujoča infrastruktura za
prostorske informacije v državi. Odgovornost in ukrepi za dejansko zagotavljanje podatkov in
njihovo medsebojno izmenjavo in uporabo še vedno ostaja na upravljavcih posameznih zbirk
prostorskih podatkov. O izvajanju določil zakona pa bo v prihodnjih mesecih nedvomno še
veliko povedanega.
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V povzetku programa del Geodetske uprave RS za leto 2010 sem poskušal pokazati, kako obsežne
in zahtevne naloge smo si zadali. Ko je nastajala ta številka Geodetskega vestnika, je bil dokument
še na stopnji predloga, a verjamem, da bo že sprejet, ko boste listali po njej.
Naj vam na koncu zaželim prijetno prebiranje in vas povabim k pošiljanju prispevkov za naslednjo
številko Geodetskega vestnika.

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