STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek

Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, tudi v tej številki smo vam na straneh Geodetske
uprave RS zbrali nekaj utrinkov iz dela in dejavnosti državne geodetske službe, na katere želimo
opozoriti širšo strokovno javnost.
Navkljub zaostrenim razmeram v javnih financah lahko ugotovimo, da se to ne odraža v
morebitnem zmanjševanju dejavnosti Geodetske uprave RS. Kot boste lahko prebrali, je tudi
v preteklem obdobju na Geodetski upravi potekala cela vrsta dejavnosti in dogodkov, čeprav
povzemamo zgolj nekatere.
Marija Brnot iz Urada za geodezijo na GU nas v svojem prispevku seznanja s projektom
EuroGeoNames, s katerim naj bi vzpostavili skupen evropski geoinformacijski sistem za
zemljepisna imena, dostopen prek centralne vstopne točke EGN (skrbnik centralnega servisa
je BKG), ki pridobiva podatke iz lokalnih servisov.
Z rezultati delavnice, ki je potekala od 23. do 24. aprila 2009 v Ispri in je bila namenjena
predstavitvi rezultatov ter predvsem obravnavi in razrešitvi vsebinsko najzahtevnejših pripomb na
gradivo o izvedbenih pravilih INSPIRE, nas seznanjata Marina Korošec iz Urada za nepremičnine
na GU in Vida Bitenc iz Geodetskega zavoda Slovenije.
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Novice o gibanju cen nepremičnin lahko najdete v rednem kvartalnem poročilu o povprečnih
cenah nepremičnin, z izidom katerega nas seznanja Tina Kreitmayer iz Urada za množično
vrednotenje nepremičnin na GU.
Januarja 2007 sta bila sprejeta Resolucija za uvedbo pasivnega standarda do leta 2011 za
vse gradnje in akcijski načrt RS. Poleg naštetega je bilo uvedeno subvencioniranje gradnje
nizkoenergijskih in pasivnih zgradb, ki ga zagotavlja EKO sklad. O vse večjem zanimanju za
tovrstno gradnjo ter vplivih energijsko varčne gradnje in uporabi novih ekoloških materialov v
svojem prispevku piše Metka Gnidovec iz Urada za množično vrednotenje nepremičnin na GU.
Članek o drugi regionalni konferenci o upravljanju nepremičnin, ki jo je organizirala Agencija
za kataster nepremičnin Republike Makedonije in je potekala od 25. do 27. maja na Ohridu
v Makedoniji, ponuja informacije o poteku konference in sklepih, sprejetih na tem zasedanju.
Za konec pa vas seznanjamo še z mednarodno dejavnostjo Geodetske uprave v aprilu, ko smo
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Dovolite mi, da vam zaželim prijetno prebiranje in vas povabim k pošiljanju prispevkov za
naslednjo številko Geodetskega vestnika.

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

gostili vietnamsko delegacijo, ki jo je zanimalo področje informaciji javnega značaja, in švedska
strokovnjaka, ki na švedskem Kraljevem inštitutu za tehnologijo predavata na šoli za arhitekturo
in grajeno okolje, in sicer predmeta upravljanje zemljišč in ekonomika prostora.
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