DOLGO PRIČAKOVANO PISMO

V poštnem nabiralniku sem našel pismo. Navadno tanko belo pismo z natisnjeno znamko A, kot
ga včasih kupim tudi sam na pošti. V zgornjem levem kotu kuverte je z lično in očem prijetno
pisavo pisalo: »Geodetska služba vam prijazno sporoča ...«. Hmm, sem pomislil, geodetska služba in
prijaznost, to pa je res veselje videti skupaj. Ti z geodetske namreč običajno vedno nekaj gnjavijo.
Z zanimanjem sem torej odprl kuverto, da bi videl, kaj imajo tokrat za bregom.

Moj poštni nabiralnik je skupaj z menoj dolgo čakal na tako pismo geodetske službe ... in nekega lepega
dne sva ga končno dočakala.

V kuverti pa sem našel tanek list papirja z lepim, elegantnim logotipom geodetske službe na vrhu.
Začel sem brati in pisalo je takole:
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Danes se mi je zgodilo nekaj neverjetnega, tako da komaj čakam, da vam povem, kako in kaj.
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413
stevilka 2_08-4.pmd

413

18.6.2008, 15:53

Spoštovani,
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Z veseljem vas obveščamo, da smo danes v evidence geodetske službe vpisali vse spremembe
geodetskih grafičnih in opisnih podatkov vaših nepremičnin, ki jih je včeraj po vašem pooblastilu
pri nas z elaboratom geodetske storitve predložilo vaše izbrano geodetsko podjetje. Vaš izvod
elaborata geodetske storitve vam je geodetsko podjetje že izročilo in predlagamo vam, da to
obvestilo shranite k vašemu izvodu elaborata.
V času, ko prebirate to naše obvestilo, so vse vpisane spremembe geodetskih grafičnih in opisnih
podatkov vaših nepremičnin vidne in za vas brezplačno kadarkoli dostopne tudi na spletni strani
evidenc geodetske službe http://prostor.gov.si. Če boste želeli, lahko na tem naslovu brezplačno
pridobite tudi potrdilo s podatki izvedenih sprememb v digitalni ali papirni obliki.
Podatke o spremembah podatkov vaših nepremičnin, ki se vodijo tudi v zemljiški knjigi, smo že
sporočili pristojni zemljiški knjigi. Podatke lahko vpogledate oz. po potrebi pridobite zemljiškoknjižni
izpisek v digitalni ali papirni obliki na spletnem naslovu http://www.zemljiska_knjiga.si.
V primeru, da sami nimate dostopa do svetovnega spleta, lahko po potrebi vpogled v novo stanje
evidenc geodetske službe brezplačno opravite na najbližjem krajevnem uradu, uradu občine ali na
upravni enoti.
Seveda pa se lahko oglasite tudi pri naši geodetski službi, kjer smo vam vedno na voljo za
informacije.
V pričakovanju nadaljnjega odličnega sodelovanja z vami vas lepo pozdravljamo!

Mojca Prijazen
Referentka za stike s strankami
Geodetska služba
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Fant, tole pa je res nekaj, sem si rekel, ko sem prebral to obvestilo. Kratko, jedrnato, v njem piše
vse, kar me zanima. In napisano je tako, da ga razumem. Vse so mi prijazno uredili in v enem
dnevu vpisali v evidence tako, kot je geodetsko podjetje izdelalo elaborat. To je najbolj pomembno,
drugo me pa ne zanima.
Kar zamegli se mi pred očmi, če se samo spomnim, kakšne dolge in zapletene odločbe, sklepe,
obvestila, takšne in drugačne pozive ter obrazce in druge papirje sem iz te hiše dobil še nedolgo
nazaj. Pa še vedno sem moral iti osebno na pošto po ta njihova pisma, saj me poštar dopoldne
nikoli ni našel doma za osebno vročitev, saj sem takrat v službi. Nisem butast, ampak vseh tistih
njihovih papirjev pa res nisem razumel. Najprej so mi na primer v svoji »odločbi in sklepu« napisali
pet gostotiskanih strani besedila, v katerem so na dolgo in široko opisali, kaj in s kom, kako in
zakaj so počeli, jaz pa sem kot iglo v senu iskal rezultat oz. osnovno sporočilo, kaj mi želijo
pravzaprav povedati, a ga nisem našel. No, treba je priznati, na koncu odločbe so priložili sliko
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Pravzaprav moram priznati, da sem potem mesec dni po odločbi res prejel še eno obvestilo od
njih, v katerem so bile napisane tudi parcele s površinami. Ampak kaj, ko sem vmes pozabil, kam
za vraga sem že odložil »odločbo in sklep« in vse druge njihove prejšnje papirje. Ah, to bi me
morali videti, kako vedno iščem te papirje skupaj po hiši. Najdem jih pa itak ne. Bog pomagaj, tak
pač sem. Pa saj nisem edini, to me tolaži. Če bom te papirje kdaj potreboval, bom pač moral stopiti
do geodetske službe in jih prositi, da mi vse skupaj skopirajo.
Pa pustimo to jamranje o tem, kako težko je bilo včasih, in se vrnimo na prijazno obvestilo iz
mojega nabiralnika. Gledam in gledam to obvestilo, kot da nekaj manjka na njem, pa ne vem kaj.
Ja, nekaj manjka, nekaj zagotovo manjka! Končno se mi posveti, kaj je to: datum. Ja, datum!
Datum?! Pih, majhna reč, boste rekli. Res je majhna, a silno pomembna. Od datuma na tem
prijaznem pismu je namreč odvisno, kdaj boste tako pismo v geodetski službi vašim strankam v
resnici napisali tudi vi sami oz. vaš avtomatski digitalni asistent!
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Ali bo vpisani datum imel letnico 2009 ali 2099? Odgovor na to vprašanje je odvisen od vas.
Natančneje, odvisen je od geodetske službe Slovenije ... torej vendarle od vas samih in od nas
vseh skupaj!
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novega stanja načrta, iz katere sem vendarle približno lahko videl, za kaj gre. Ampak površin pa
niso napisali zraven.

Prispelo v objavo: 15. april 2008

Joc Triglav, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Območna geodetska uprava Murska Sobota
Slomškova ulica 19, SI-9000 Murska Sobota
E-pošta: joc.triglav@gov.si
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