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Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, tik pred izbruhom poletnega zatišja smo vam
na straneh geodetske uprave v Geodetskem vestniku pripravili
nekaj utrinkov iz našega dela, novosti in zanimivosti.
Popis nepremičnin se približuje zaključni fazi in se bo večinoma zaključil 30. junija 2007, saj so
nekateri popisni centri že sedaj skoraj pri koncu. Na dan 14. maja 2007 je statistika pokazala, da
je bilo popisanih že več kot 60 odstotkov stavb in delov stavb, v popis pa je predanih 83,90
odstotkov stavb in delov stavb. Nekateri popisni centri se na svojem območju že približujejo
koncu popisa nepremičnin, še vedno pa je največ težav s popisom nepremičnin na območju
Primorske. Nekaj več informaciji o trenutnem stanju popisa nepremičnin nam je pripravila Ema
Pogorelčnik.
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Kako smo nameravali in kako bomo povezovali nepremičninske evidence ter kako znajo sodelovati
kmetijci in prostorci, nam v svojih prispevkih sporoča dr. Božena Lipej.

Urad za geodezijo je 15. maja 2007 pripravil odmevno predstavitev projekta za uvedbo novega
koordinatnega sistema. Dogajanje povzemata kolega Blaž Mozetič in Barbara Sever. Objavljamo
pa tudi uvodni govor, ki ga je na konferenci imela kolegica dr. Božena Lipej. Vsa gradiva
z otvoritvene konference in predstavitev projekta »Vzpostavitev evropskega koordinatnega sistema
v Sloveniji« pa so objavljeni tudi na spletni strani Geodetske uprave RS (http://www.gu.gov.si/si/
splosno/novice/novica/objavljena_gradiva/). Poleg tega dogodka so kolegi z urada za geodezijo
opravili tudi delovno srečanje s predstavniki norveške geodetske službe in izvedli uspešno
predstavitev slovenskega sistema v Beogradu, o čemer nas seznanjata Jurij Režek in Blaž Mozetič.
O tem, kako je potekal simpozij o inženirski geodeziji v Belem Manastirju, si lahko preberete v
članku Lenke Špele Osvald in Bernarde Berden, ki sta na posvetu sodelovali s prispevkom na
temo izdelave etažnih načrtov za vpis v kataster stavb.
Poleg navedenega so se dogajale še naslednje aktivnosti:
Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja v skladu s 16. členom Pravilnika o vsebini in
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V uradnem listu Evropske unije (L 108 Volume 50) je bilo dne 25. 4. 2007 objavljeno besedilo
direktive, ki ureja izhodišča za vzpostavitev evropske podatkovne infrastrukture za podatke o
prostoru in okolju v državah članicah EU, imenovane tudi direktiva INSPIRE. Direktiva je začela
veljati 15. 5. 2007, uporabljati pa se bo začela leta 2009. Nekaj več o tej temi boste našli v mojem
prispevku v nadaljevanju.
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načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004) nov
izmenjevalni format in šifrante datotek elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih
gospodarske javne infrastrukture (verzija 3.0).
Izmenjevalni format velja od 3. maja 2007.
Poglavitna novost je možnost zapisa elaborata sprememb za posredovanje podatkov v zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture v GML-formatu.
Dne 27. 3. 2007 sta začela veljati dva nova pravilnika, in sicer Pravilnik o vpisih v kataster stavb
in Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja
podatkov, ki ju prav tako lahko najdete na spletni strani Geodetske uprave RS.
V medresorski obravnavi je Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih
nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin, ki se pripravlja na
podlagi določb Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06). Uredba
določa podrobnejše podskupine znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in
podrobnejše podatke za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin.
Dovolite, da vas le še povabim k prebiranju predstavljenih vsebin v tej številki revije in vas znova
povabim, da dogodke, za katere menite, da so zanimivi za širšo javnost, opišete in pošljete za
objavo v naslednji številki Geodetskega vestnika.
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