Geodetska uprava Republike Slovenije je 27.
novembra 2006 v Ljubljani organizirala
delavnico, na kateri je predstavila opravljeno
delo pri pripravi izhodišč za združevanje
temeljnih nepremičninskih evidenc. Dr. Božena
Lipej je predstavila pretekla in trenutna
prizadevanja v Sloveniji ter poglavitne smeri
razvoja v evropskem prostoru. Mag. Coen
Aalders, vodja projekta Harmonizacije
nepremičninskih evidenc, je predstavil izkušnje
Kadastra, javne agencije za kataster, zemljiško
Slika 1: Predavatelji na delavnici (z leve): prof. dr.
Miha Juhart, Pravna fakulteta, dr. Božena Lipej,
knjigo in kartografijo na Nizozemskem, s
Geodetska uprava Republike Slovenije, in mag.
posebnim poudarkom na koristih enovite
Coen Aalders, Kadaster (foto: Slovenska tiskovna
agencija).
institucije. V zaključku je prof. dr. Miha Juhart,
vodja delovne skupine Vlade Republike
Slovenije za pripravo zakona o agenciji za
nepremičninske evidence, predstavil poglavitne
rešitve zakona. Nizozemske izkušnje so bile
dobra podlaga za pripravo osnutka novega
zakona, ki sledi organizacijski združitvi
nepremičninskih evidenc s ciljem večje
učinkovitosti, lažjega in hitrejšega dostopa do
podatkov, pospešitvi postopkov vpisa
sprememb, uvajanja elektronskih načinov
vlaganja vlog in odpravi zaostankov v obeh
Slika 2: Udeleženci predstavitve (foto: Slovenska
sistemih. Program ukrepov za odpravo
tiskovna agencija).
administrativnih ovir za leto 2007, ki ga je
sprejela Vlada Republike Slovenije 23.
novembra 2006, vsebuje tudi ukrep združitve vodenja in vzdrževanja zemljiške knjige, zemljiškega
katastra in katastra stavb v novi ustanovi od 1. januarja 2008 s polnim delovanjem predlagane
agencije po obdobju dveh let. Na delavnici so bila izhodišča za združevanje prvič širše predstavljena
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strokovni javnosti, tako državni upravi kot tudi predstavnikom sodne veje oblasti. Do konca decembra
se načrtuje začetek medresorske obravnave gradiva zakona, s katero naj bi se začela njegova vladna
obravnava. Predstavitve se je udeležilo več kot 50 udeležencev. Več informacij: http://www.gu.gov.si/
.
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