Tomaž Petek
Kot sem zapisal že v prejšnjem uvodniku, je slovenska državna geodezija v tem trenutku pred
velikimi izzivi, kot sta novi zakon o evidentiranju nepremičnin in popis nepremičnin. Da pa nam
ne bi zmanjkalo izzivov, smo se lotili tudi uvajanja novega koordinatnega sistema in še cele vrste
drugih pomembnih nalog. O vseh teh temah boste nekaj več lahko prebrali tudi v prispevkih na
straneh Geodetske uprave RS v tokratni številki Geodetskega vestnika. Zaradi obilice rednega
dela in dodatno zadanih nalog in projektov je vse težje najti voljo in čas, da bi kolegi o dosežkih
napisali tudi prispevek v Geodetski vestnik. Gotovo ste seznanjeni o zadregah, s katerimi se
geodetska služba spopada pri izvajanju popisa nepremičnin, in o odločitvi Vlade RS o njegovem
podaljšanju do 30. 6. 2007. Poleg tega je bil sprejet in v Uradnem listu objavljen Pravilnik o
evidentiranju meja v zemljiškem katastru. Ko boste prebirali ta uvodnik, pa bo verjetno sprejet
tudi že Pravilnik o vpisih v kataster stavb. O teh temah bomo morda kaj več lahko prebrali v
naslednji številki, saj mi namreč zaradi izjemne dinamike dogodkov do zaključka redakcije ni
uspelo pridobiti vseh predvidenih prispevkov, a nekaj se jih je vendarle nabralo.
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V prispevkih kolegice dr. Božene Lipej boste nekaj več izvedeli o mednarodni dejavnosti državne
geodetske službe. Na obisku v Ljubljani so se namreč mudili predstavniki Geodetske uprave
Republike Makedonije in se dogovarjali za razširitev medsebojnega sodelovanja. Ista avtorica
nam na teh straneh podaja še članek o vključitvi in sodelovanju Geodetske uprave Republike
Slovenije pri prenovi študijskih programov geodezije. Nadalje je predstavila še aktivnosti, ki so
trenutno vsaj začasno nekoliko zaustavile prizadevanja za združitev zemljiške knjige in zemljiškega
katastra v obliki nove javne agencije. V svojem zadnjem prispevku pa je predstavila še vrsto
promocijskih aktivnosti, s katerimi bo Geodetska uprava Republike Slovenije poskrbela, da se
bo o opravljenem delu vedelo kaj več tudi v širši javnosti.
Dovolite, da vas le še povabim k prebiranju predstavljenih vsebin v tej številki revije in obenem
povabim, da se opogumite in v večjem številu pošljete prispevke za naslednjo številko Geodetskega
vestnika.
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Na straneh Geodetske uprave boste v tej številki revije lahko našli informacije o tem, da je Vlada
RS potrdila poročilo o realizaciji programa geodetskih del v preteklem letu in sprejela program
geodetskih del za leto 2007 in 2008.
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