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Spoštovani bralci Geodetskega vestnika, tudi poletno mrtvilo ni več tisto, kar je bilo, zato vam
lahko v tokratnem uvodniku predstavim vrsto dejavnosti in dogodkov, ki so se zvrstili od izida
pretekle številke Geodetskega vestnika. Geodetska uprava Republike Slovenije je bila zelo
dejavna na vseh področjih svojega delovanja, a kot ugotavljam, včasih zmanjka volje in časa, da
bi z vsem podrobneje seznanjali strokovno in splošno javnost. Dovolite mi, da poskušam nekaj
tega opraviti v tokratni številki Geodetskega vestnika.
Najpestrejše je bilo to poletje na področju dopolnitev in spreminjanja pravnih okvirov našega
delovanja. Spet smo odprli vprašanje poenostavitve in pospešitve geodetskih postopkov, kar seveda
pomeni posege v Zakon o evidentiranju nepremičnin, katerega spremembe so bile v začetku
jeseni posredovane v strokovno obravnavo. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa je že v
avgustu v skladu z določili koalicijske pogodbe v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog
zakona o nepremičninskih evidencah, ki predvideva združitev zemljiške knjige in zemljiškega
katastra, tako da se nam obeta strokovno pestra in naporna jesen.
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UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE

•

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju evidence trga nepremičnin ter načinu in rokih pošiljanja
podatkov,

•

Pravilnik o vpisih v kataster stavb,

•

Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja
podatkov.

Z dopolnitvijo predpisov drugega resorja je bilo tudi določeno, da se podatki o vrsti rabe še
vedno izkazujejo, in sicer se bodo do 29. junija 2013 v zemljiškem katastru izkazovali podatki
o vrsti rabe, katastrskih kulturah in razredih, kot so bili evidentirani na dan 30. junija 2012.
Vlada Republike Slovenije je 23. avgusta 2012 na svoji 26. redni seji sprejela Uredbo o
podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine
za souporabo podatkov in storitev. Februarja 2010 je začel veljati Zakon o infrastrukturi za
prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/10), ki na podlagi direktive INSPIRE določa
pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki
Sloveniji.
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Na področju pravnih podlag so na novo pripravljeni ali pa bodo ob izidu te številke Geodetskega
vestnika zagotovo že sprejeti naslednji predpisi:
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ZIPI določa, da vlada RS uredi vprašanja glede določanja stroškov za uporabo omrežnih
storitev in določanja pristojbine za souporabo podatkov in storitev. Zato je bil pripravljen
predlog uredbe, katere glavna cilja sta, skladno z okviri, ki so potrebni za doseganje cilja ZIPI
in direktive INSPIRE:
•

določiti podrobnejša merila in pogoje za zaračunavanje omrežnih storitev, ki jih morajo za
zbirke prostorskih podatkov, ki jih vodijo, zagotavljati upravljavci prek svetovnega spleta
ali drugega telekomunikacijskega sredstva,

•

določiti podrobnejša merila in pogoje za določanje pristojbine za souporabo podatkov in
storitev (zagotavljanje dostopa do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi
podatki).

Na podlagi uredbe bodo sedaj posamezni upravljavci zbirk prostorskih podatkov lahko sprejeli
stroškovnike za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev.
Poleg spreminjanja in dopolnjevanja predpisov pa smo bili dejavni tudi na drugih področjih
delovanja. Geodetka uprava Republike Slovenije opravlja tudi naloge nacionalne kontaktne točke
za izvajanje direktive INSPIRE. Zato smo tudi letos pripravili posodobljen seznam s podatki
za izračun kazalnikov za spremljanje izvajanja zahtev glede metapodatkov (obstoj in skladnost
z zahtevami INSPIRE), za interoperabilnost prostorskih zbirk podatkov (prostorski obseg in
skladnost zbirk z zahtevami INSPIRE) ter glede omrežnih storitev (dostopnost metapodatkov s
storitvami iskanja, dostopnost zbirk prostorskih podatkov s storitvami pregledovanja in prenosa,
uporaba omrežnih storitev in njihova skladnost z zahtevami INSPIRE). Slovenski seznami
zbirk s podatki ter podatki za druge države članice so dostopni na slovenskem in evropskem
geoportalu INSPIRE.
Objavljeno je bilo redno četrtletno poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem
nepremičninskem trgu za drugo četrtletje 2012.
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Geodetskim podjetjem in projektantom je od sredine poletja dostopna aplikacija za vnašanje
podatkov v REN za izvajalce. Geodetska podjetja in projektanti lahko odslej prek te aplikacije
sami vnašajo podatke o nepremičninah za izvajanje 81. in 87. člena ZEN.
Na straneh Geodetske uprave RS lahko v tokratni številki preberete tudi poročilo o šesti konferenci
INSPIRE, ki je letos pod naslovom Sharing environmental information, sharing innovation prvič
potekala zunaj Evropske unije, in sicer v Istanbulu v Turčiji. Poleg konference je bilo organiziranih
dvajset delavnic in različnih sestankov. Na njej sta predstavnika Geodetske uprave RS predstavila
stanje v Sloveniji in se udeležila sestanka nacionalnih točk za stike.
V prispevku Nika Šarlaha lahko izveste nekaj več o projektu bilateralne tehnične pomoči, ki
ga je izvedla Geodetska uprava s finančno podporo ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije. Dejavnosti v projektu so obsegale področje vzpostavitve registra prostorskih enot
(RPE) in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZKGJI). Izvedli smo ga v dveh
fazah, ki sta obsegali eno dvodnevno delavnico RPE in tridnevno delavnico na temo ZKGJI.
Nekaj pa lahko preberete tudi o poteku letošnje generalne skupščine združenja evropskih
geodetskih in kartografskih uprav in agencij z imenom Eurogeographics, katerega polnopravna
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članica je vse od njegove ustanovitve tudi Geodetska uprava Republike Slovenije. Na letošnjem
zasedanju generalne skupščine je bil za člana upravnega odbora združenja za dveletno obdobje
imenovan tudi predstavnik Geodetske uprave Republike Slovenije.
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