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UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE V
GEODETSKEM VESTNIKU

Tomaž Petek
Vstopili smo že globoko v poletje in pred vami je znova rubrika, v kateri vam v branje ponujamo
gradivo, ki obravnava delo in naloge Geodetske uprave Republike Slovenije. Tudi v tokratnem
uvodniku se ne morem izogniti ponavljanju ugotovitve, da se na Geodetski upravi RS dogaja
veliko zanimivih in pomembnih zadev, predvsem pa se te odvijajo z veliko naglico, tako da o
mnogih zadevah novic za širšo strokovno javnost ne uspemo niti zapisati. No, nekaj smo jih
vendarle uspeli strniti v prispevke za tokratno številko Geodetskega vestnika.
Dočakali smo sprejem sprememb paketa nepremičninske zakonodaje, med katerimi je tudi Zakon
o geodetski dejavnosti. Ob pomoči kolegice Andreje Osolnik mi je v prispevku uspelo opisati
nekaj ključnih sprememb Zgeod, za kar se ji na tem mestu zahvaljujem.
Direktiva INSPIRE se vse bolj odraža v nalogah, ki so pred upravljavci zbirk prostorskih podatkov,
saj so bila sprejeta že prva izvedbena pravila. V Bruslju je bilo 14. maja drugo redno zasedanje
stalnega odbora za prostorsko podatkovno infrastrukturo INSPIRE, ki ga je ustanovila Evropska
komisija v skladu z direktivo INSPIRE Evropskega parlamenta in Sveta (2007/2/EC), sprejeto
14. marca 2007. Glavni namen sestanka je bilo glasovanje o predlogu izvedbenih pravil za
metapodatkovne opise. Izvedbena pravila bo komisija po predložitvi parlamentu sprejela
»Regulations« na podlagi postopka soodločanja, kot to predvideva direktiva INSPIRE. Nekaj
novic o tej tematiki lahko najdete tudi v prispevku, ki sva ga pripravila skupaj s sodelavko Ireno
Ažman, ki govori o obisku strokovnjaka z Danske v Ljubljani v okviru TAIEX-mehanizma EU.
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Rezultati popisa so naposled obdelani in strnjeni v novi zbirki podatkov Registra nepremičnin in
bodo od konca leta na voljo tudi prek svetovnega spleta. O novostih pri vzpostavitvi REN-a nas
seznanja sodelavec Marko Rotar v svojem prispevku.
Uvedba bonitetnih točk v zemljiški kataster je porajala marsikakšno vprašanje in dilemo. Nekaj
podrobnosti o tem je v svojem članku opisal kolega Janez Košir.
Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru izvajanja postopkov množičnega vrednotenju
nepremičnin med drugim tudi spremlja in analizira dogajanja na trgu nepremičnin po posameznih
vrstah nepremičnin ter pripravlja letna poročila o slovenskem trgu nepremičnin. Povzetek letošnjega
letnega poročila je za to številko revije pripravil Aleš Perovšek z Urada za množično vrednotenje
nepremičnin na Geodetski upravi RS.
Kot običajno tudi na področju mednarodnega sodelovanja nismo stali križem rok. Gostili smo
pripravnike iz Nemčije, o čemer nas seznanja Irena Ažman. Predstavnice Geodetske uprave RS
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Dovolite, da vas le še povabim k prebiranju predstavljenih vsebin v tej številki revije in k pripravi
prispevkov za naslednjo številko Geodetskega vestnika.
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so se udeležile tradicionalnega srečanja geodetskih uprav s področja bivše Avstro-Ogrske, ki je
bilo letos v Meranu v Italiji. O tem nas seznanja Darja Tibaut. Skupaj s kolegico dr. Boženo Lipej
pa sva se udeležila tudi mednarodne konference z naslovom Reforme v Katastru, ki jo je v
Skopju organizirala makedonska geodetska uprava. Nekaj utrinkov s tega dogodka lahko prav
tako najdete v tokratni številki Geodetskega vestnika. Na koncu lahko preberete še zanimivo
informacijo o evidentiranju gospodarske javne infrastrukture na Nizozemskem in v Veliki Britaniji.
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