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Ko boste prebirali to številko Geodetskega vestnika, se bo koledarsko leto že iztekalo, zato naj
vam najprej zaželim obilo sreče in uspehov v letu, ki prihaja. Spoštovane kolegice in kolegi,
cenjene bralke in bralci Geodetskega vestnika, tudi v tokratni številki vam želimo na straneh
Geodetske uprave RS predstaviti nekaj novic iz delovanja državne geodetske službe, in sicer v
zadnjem letošnjem trimesečju.
V preteklih mesecih smo se usmerjali predvsem v naloge rednega reševanja postopkov evidentiranja
nepremičnin in dejavnostim, s katerimi svojim uporabnikom omogočamo enostaven dostop do
kakovostnih podatkov iz geodetskih evidenc in storitev, povezanih z njihovo uporabo. Ukvarjali
smo se tudi s postopki reorganizacije po prehodu pod okrilje novega resornega ministrstva ter
varčevalnimi ukrepi, ki so bili uveljavljeni z zakonom o uravnoteženju javnih financ. Seveda pa
so naše delo v zadnjem letošnjem četrtletju zaznamovali še mnogi drugi dogodki.
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Dne 26. septembra je Geodetsko upravo Republike Slovenije obiskala delegacija iz Agencije za
kataster nepremičnin Republike Makedonije z direktorjem Slavčem Trpeskim na čelu. Ob tej
priložnosti sta generalni direktor Geodetske uprave RS Aleš Seliškar in direktor Agencije za
kataster nepremičnin Republike Makedonije Slavče Trpeski podpisala sporazum o sodelovanju.
Obe instituciji že vrsto let dobro sodelujeta na regionalni in dvostranski ravni. Julija 2012 smo
tako v Skopju izvedli dve delavnici v okviru tesnega medinstitucionalnegan sodelovanja, ki ga je
financiralo ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ki se je s podpisom sporazuma
samo še nadgradilo in utrdilo.
V petek, 28. septembra, je ministrstvo za pravosodje in javno upravo ob svetovnem dnevu
pravice vedeti organiziralo javni posvet na temo podatkov javnega sektorja ter njihove ponovne
uporabe v gospodarskem in širšem zasebnem sektorju. Med drugimi vsebinami je bila na posvetu
predstavljena tudi vnovična uporaba prostorskih podatkov na podlagi direktive INSPIRE ter
vnovična uporaba drugih podatkov, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS.
Geodetska uprava RS je 15. novembra 2012 gostila študente prvega letnika študija tehničnega
upravljanja nepremičnin na FGG. Predstavili smo jim delovno področje državne geodetske
službe ter jih seznanili z doslej opravljenim delom in načrti za naprej.
Dne 14. novembra 2012 je bil v Bruslju deveti redni sestanek stalnega odbora za INSPIRE, ki
deluje pri Evropski komisiji, dan pred tem pa je bila organizirana delavnica na temo izvajanja
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V tej številki Geodetskega vestnika vam v branje ponujamo še novico o izvedbi projekta tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja z upravo za nepremičnine Črne gore.
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Naj vam tudi ob koncu tokratnega uvodnika zaželim prijetno prebiranje Geodetskega vestnika.
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spremljanja in poročanja v skladu z zahtevami direktive INSPIRE. Povzetek z zasedanja stalnega
odbora za INSPIRE lahko preberete v kratkem poročilu v nadaljevanju.
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