Tomaž Petek
Spoštovani bralci Geodetskega vestnika, tudi v tokratni številki vam ponujamo nekaj informaciji
in utrinkov iz dela Geodetske uprave RS.
Preteklo četrtletje je bilo zaznamovano z odmevi na projekt obveščanja lastnikov o poskusnem
izračunu vrednosti nepremičnin. Področje geodetske dejavnosti še nikoli doslej ni bilo tako
pogosto omenjano v medijih. Zaradi že znane uredniške politike so seveda prevladovale negativne
zgodbe, ki se dobro prodajajo, zato je bil v javnosti ustvarjen občutek, da je pri projektu dejansko
vse narobe. Kar preveč napak je bilo v obvestilih, zato menimo, da je za pravilno in popolno
informiranost strokovne javnosti treba predstaviti pravilno in bolj uravnoteženo sliko stanja. V
informaciji, ki jo je Geodetska uprava RS pripravila za sejo Vlade RS v izteku oktobra, so povzeta
dejstva o stanju pri projektu obveščanja, nakazani so tudi kratkoročni in dolgoročni ukrepi po
koncu projekta. V kratkem povzetku tega gradiva vas želimo seznaniti z njegovo vsebino, ki je
v celoti objavljena na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor.

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE V
GEODETSKEM VESTNIKU

Geodetske uprava Republike Slovenije je skupaj z ministrstvom za okolje in prostor organizirala
zaključno konferenco projekta »Vzpostavljanje evropskega prostorskega referenčnega sistema
v Sloveniji«, ki je potekal od leta 2007, njegovo izvajanje pa je bilo finančno podprto prek
Norveškega finančnega mehanizma. Konferenca je bila 24. novembra 2010 v hotelu Mons in
nekaj utrinkov z nje nam je pripravil mag. Jurij Režek.

V tej številki vas želim opozoriti še na članek kolega Damjana Dolerja, v katerem nas seznanja
z uporabo metod za ekstrapolacijo časovnih vrst pri napovedovanju povprečne cene rabljenih
stanovanj. Na podlagi zbranih podatkov o gibanju pogodbenih cen stanovanj, ki jih Geodetska
uprava Republike Slovenije zbira v Evidenci trga nepremičnin, je namreč izdelana tovrstna analiza
povprečnih cen rabljenih stanovanj za območje Slovenije in posebej za območja večjih mest v
Sloveniji. Naj vam tudi ob koncu tokratnega uvodnika zaželim prijetno prebiranje.
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Geodetska uprava Republike Slovenije je v okviru projekta »Vzpostavljanje omrežja postaj GPS
in implementacija evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji« organizirala tretji študijski obisk
slovenskih strokovnjakov na norveški državni geodetski upravi (Statens kartverk). S potekom in
rezultati obiska nas v prispevku seznanjajo Klemen Medved, Danijel Boldin in Peter Prešeren.
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