Tomaž Petek
Spoštovane kolegice in kolegi, cenjene bralke in bralci Geodetskega vestnika, tudi v tokratni
številki vam poskušamo na straneh o delu in aktivnostih Geodetske uprave RS predstaviti nekaj
novic iz dela državne geodetske službe.
Preteklo četrtletje so naše delovanje zaznamovali predvsem dogodki, ki so bili povezani z
zaključevanjem projekta obveščanja lastnikov nepremičnin o izračunani vrednosti njihovih
nepremičnin. Za geodetsko službo pa se je začelo tudi novo obdobje, saj je bil uveljavljen
materialni predpis, ki ureja naše delo. Državni zbor Republike Slovenije je 23. septembra 2010
sprejel Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS št. 77/2010) (v nadaljevanju: ZGeoD-1),
ki je začel veljati in se uporablja od 19. 10. 2010. Na podlagi tega zakona je Geodetska uprava
RS v sodelovanju s strokovno javnostjo pripravila tudi podzakonske predpise. V Uradnem listu
RS št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011 so objavljeni naslednji pravilniki:

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE V
GEODETSKEM VESTNIKU

- Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke;
- Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje
obveznega strokovnega izobraževanja geodetov;
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov
iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov.

V tej številki Geodetskega vestnika boste lahko prebrali tudi ugotovitve, ki smo jih oblikovali
udeleženci posveta Posledice nezanesljivega višinskega sistema za upravljanje z vodami.
Geodetska uprava RS je na posvetu sodelovala s prispevkoma o višinskem koordinatnem sistemu
in nalogah pred nami, ki ga je predstavil mag. Jurij Režek, ter s prispevkom o vplivu določil
direktive INSPIRE na vodarske podatke, ki sem ga predstavil Tomaž Petek.
Kolegica Marija Brnot pa nas v svojem prispevku seznanja z vsebino zasedanja komisije za
zemljepisna imena, ki deluje v okviru Združenih narodov in se je letos sestala v Zagrebu od 9.
do 11. februarja.
V poročilu z delavnice glede zagotavljanja kakovosti podatkov v nacionalnih infrastrukturah za
prostorske informacije, torej tudi v evropski, nas kolegica Irena Ažman seznanja z modelom
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V Uradnem listu RS št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011 je bil objavljen še Pravilnik o programu in
načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev. Nekaj povzetkov iz novega
zakona in pravkar objavljenih predpisov boste našli v prispevku, ki sem ga pripravil na to temo.
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kakovosti, ki je bil izdelan v okviru evropskega projekta ESDIN in predstavljen na delavnici.
Podaja nam tudi nekaj ugotovitev z omenjenega zasedanja.
Naj vam tudi ob koncu tokratnega uvodnika zaželim prijetno prebiranje in vas povabim k pisanju
prispevkov za naslednjo številko.

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

128
GV_1_2011.indd 128

30.3.2011 9:31:36

