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Spoštovane bralke in cenjeni bralci Geodetskega vestnika, ko sem razmišljal, kaj naj napišem
v tokratni uvodnik k stranem, ki vam prinašajo nekaj utrinkov iz delovanja Geodetske uprave
Republike Slovenije, sta mi na misel prihajali dve nasprotujoči si stališči, ki smo ju slišali pred
nedavnim. Na slavnostni akademiji Zveze geodetov Slovenije, organizirani v počastitev 500.
obletnice rojstva Gerardusa Mercatorja ter 1. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov, smo
poslušali nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka, v katerem je poudaril, kako
pomembna je geodetska stroka v sodobni družbi in kako vidno mesto v tej stroki ima državna
geodetska uprava. Po drugi strani pa smo lahko prebirali stališča vladne koalicije, ki napoveduje
obsežnejše krčenje in reorganizacijo državne uprave, ukinjanje matičnega ministrstva za okolje
in prostor ter prenos geodetske dejavnosti pod okrilje ministrstva za infrastrukturo in prostor,
ter napovedi o razdelitvi državne geodezije med več ministrstev. Vse to je v opazovalcu pustilo
občutek, da je področje državne geodetske službe skupaj z drugimi deli državne uprave glavni
krivec za gospodarske težave v slovenski državi. Kot običajno nam lahko ostane upanje, da je
resnica nekje vmes. Če se ozremo v čas, ki je pretekel od izida prejšnje številke Geodetskega
vestnika, ugotovimo, da je bila dejavnost državne geodetske službe tudi v tem obdobju pestra
in razgibana.

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE

Evropska komisija je 2. februarja 2012 objavila že šesto redno letno poročilo o stanju na
področju implementacije obveznosti po direktivi INSPIRE in o stanju nacionalnih infrastruktur
za prostorske podatke – NSDI v državah članicah. Novico o tem nam je prav tako pripravila
kolegica Irena Ažman.
Ista avtorica nam v nadaljevanju predstavlja geoportal INSPIRE. Geodetska uprava je v letu 2011
vzpostavila slovenski geoportal INSPIRE, ki je dostopen na spletnem naslovu www.geoportal.
gov.si. Načrtovan je bil za vzpostavitev enotne vstopne točke do vseh sestavnih delov slovenske
infrastrukture za prostorske informacije.
V Beogradu je bil od 1. do 3. decembra 2011 organiziran prvi srbski geodetski kongres, na
katerem smo s svojimi prispevki sodelovali tudi uslužbenci geodetske uprave Republike Slovenije.
V nadaljevanju podajamo nekaj utrinkov z njega.
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Inštitut Jožef Stefan je 17. februarja 2012 organiziral delavnico o GEO, GMES in nacionalnih
dejavnostih na tem področju v Sloveniji. Več o delavnici in okrogli mizi lahko preberete v novici,
ki jo je pripravila Irena Ažman.
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Tako kot v prejšnji številki tudi v tokratnem uvodniku povzemam še nekaj dogodkov iz dela
Geodetske uprave RS, ki so zaznamovali čas od izida prejšnje številke Geodetskega vestnika.
Geodetska uprava Republike Slovenije je izračunala posplošeno tržno vrednost vseh nepremičnin
v Sloveniji. Pripisana je nepremičninam v registru nepremičnin. Podatki o vrednosti nepremičnin
so od decembra 2011 dostopni prek javnega vpogleda v podatke o nepremičninah, ki je mogoč
za vsako nepremičnino posebej. Vrednosti nepremičnin, ki so vpisane v register nepremičnin, so
izračunane na podlagi Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št.
95/2011), ki je začela veljati 26. novembra 2011, in podatkov za pripis vrednosti, evidentiranih
v registru nepremičnin. Vrednosti nepremičnin so v registru nepremičnin pripisane od 28.
decembra 2011.
Informacijski pooblaščenec je januarja 2011 Geodetski upravi izdal Začasno odločbo (štev.
0612-137/2010/8 z dne 3. 1. 2011), s katero prepoveduje javni dostop do podatkov o lastnikih, ki
so fizične osebe, v »Javnem vpogledu v podatke o nepremičninah«. Geodetska uprava je morala
aplikacijo »Javni vpogled v podatke o nepremičninah« prilagoditi začasni odločbi. Aplikacija
sicer ohranja vse dosedanje funkcionalnosti, prilagojena je le pri možnostih vpogleda v podatke
o lastnikih nepremičnin. Mogoč je le vpogled za lastnike, ki so pravne osebe in so v zemljiški
kataster, kataster stavb in register nepremičnin vpisane s pravo matično številko. Geodetska
uprava RS je prepričana, da je navedena odločba nezakonita, zato je zoper njo že vložila tožbo
na upravno sodišče.
Geodetska uprava RS je 9. januarja 2012 podpisala dogovor o sodelovanju z Gospodarskim
interesnim združenjem geodetskih izvajalcev. Oba podpisnika sta se zavezala, da bosta sodelovala
pri oblikovanju priporočil za izvajanje geodetske dejavnosti in strategij razvoja geodetske stroke.
Sodelovanje bo potekalo v obliki izmenjave informacij in oblikovanja skupnih delovnih skupin
za obravnavo posamezne vsebine
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Zaradi racionalizacije poslovanja je Geodetska uprava RS v okviru razpoložljivih kadrovskih in
finančnih možnosti primorana zmanjševati število lokaciji, na katerih poslujejo njene pisarne.
Geodetski pisarni Trebnje in Laško od marca delujeta na novih lokacijah. Geodetska pisarna
Trebnje od petka, 2. marca 2012, deluje na lokaciji Območne geodetske uprave Novo mesto,
Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, medtem ko Geodetska pisarna Laško od četrtka, 1. marca
2012, deluje na lokaciji Območne geodetske uprave Celje, Mariborska cesta 88, Celje.
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