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Spoštovane bralke in bralci naše skupne strokovne revije, dovolite mi, da v nadaljevanju povzamem nekaj
aktivnosti, ki so potekale na Geodetski upravi RS od izida zadnje številke Geodetskega vestnika. Tako
kot že vrsto let smo tudi v začetku letošnjega leta na geodetski upravi izdelali letno poročilo o delu v letu
2015 in program del državne geodetske službe za leto 2016.
Iz poročila o opravljenem delu v preteklem letu razberemo, da smo na GURS tudi v letu 2015 izvajali
aktivnosti, s katerimi svojim uporabnikom omogočamo enostaven dostop do kakovostnih podatkov iz
geodetskih evidenc in storitev, povezanih z uporabo teh podatkov. Geodetska uprava nadaljuje posodabljanje sistema registracije nepremičnin in upravljanja prostora. Sem spada tudi vzpostavljanje učinkovite
infrastrukture za prostorske informacije. V nadaljevanju vam v poletno branje ponujamo nekaj novic.
Objavljeno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2015
Leta 2015 smo evidentirali približno 28 tisoč kupoprodajnih poslov z nepremičninami, ki so bili sklenjeni
na prostem trgu ali na javnih dražbah. Njihova skupna vrednost je znašala kakih 1,6 milijarde evrov.
V primerjavi z letom 2014 se je število evidentiranih poslov povečalo za dva odstotka, njihova skupna
vrednost pa za štiri odstotke. Leta 2014 se je število poslov v primerjavi z letom prej povečalo za deset
odstotkov, njihov vrednostni obseg pa za 22 odstotkov. Celotno poročilo je dostopno na spletni strani geodetske uprave. (http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Letno_porocilo_za_leto_2015.pdf )
Delovni obisk predstavnikov hrvaške državne geodetske uprave

Slika 1:

Udeleženci delovnega obiska med sestankom na geodetski upravi.

Geodetsko upravo je v četrtek, 24. marca 2016, obiskala osemčlanska delegacija državne geodetske uprave
republike Hrvaške in urada za katastrske zadeve mesta Zagreb. Obisk je bil namenjen seznanitvi s področjem delovanja katastra gospodarske javne infrastrukture v Sloveniji. V uvodu je udeležence sestanka
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nagovoril generalni direktor GURS in jim predstavil delovna področja uprave. Predstavniki oddelka
za gospodarsko javno infrastrukturo na uradu za nepremičnine so gostom predstavili način vodenja in
vzdrževanja katastra gospodarske javne infrastrukture, postopke za izmenjavo podatkov in podrobnosti
o pravni ureditvi tega področja.
Delavnica na temo izvajanja novega višinskega sistema v Sloveniji
V okviru podprojekta Geodetski referenčni sistem (GRS) je v od 3. do 5. maja 2016 v Ljubljani potekala
delavnica na temo izvajanja novega višinskega sistema v Sloveniji. Poleg slovenskih strokovnjakov so na
njej sodelovali svetovalci projektnih partnerjev iz Norveške in Islandije. Delavnica je bila namenjena
seznanitvi s stanjem v Sloveniji ter podajanju izkušenj partnerjev iz Norveške in Islandije. V okviru delovnega obiska je bil izveden tudi ogled lokacije prve delujoče državne geodetske točke 0. reda v Prilozju.
Več na spletni strani projekta (http://www.gurs-egp.si/).
Končano posodabljanje mejne dokumentacije na slovensko-avstrijski državni meji
V petek, 20. maja 2016, je bil na ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije podpisan sporazum
med vlado Republike Slovenije in zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za
mejne sektorje od XVI do XXI na skupni državni meji. V imenu avstrijske vlade je sporazum podpisal
veleposlanik Republike Avstrije v Republiki Sloveniji nj. eksc. dr. Clemens Koja, v imenu slovenske vlade
pa veleposlanik Borut Mahnič, vodja sektorja za mednarodno pravo.

Slika 2: Podpis sporazuma med slovensko in avstrijsko vlado (Foto: Taja Kastelic Merhar, MZZ).

Podpis sporazuma je sklepno dejanje v okviru priprave in uveljavitve posodobljene mejne dokumentacije, ki
poteka že vse od leta 1995. Geodetski strokovnjaki iz obeh držav, ki sodelujejo v komisiji za državno mejo,
so v preteklih letih izdelali posodobljen opis meje, seznam koordinat in mejne načrte za vse mejne sektorje.
Dosedanja mejna dokumentacija je bila namreč zastarela in ni prispevala k racionalizaciji dela pri
vzdrževanju mejnih znakov in mejne dokumentacije. V posodobljeni dokumentaciji so vse mejne točke
izmerjene z GNSS-tehnologijo, na mejnih načrtih je uporabljen DOF namesto klasičnih topografskih
načrtov in celotna dokumentacija je izdelana v digitalni obliki. Prvi mejni sektorji so bili uveljavljeni že
s pogodbo iz leta 1995, druga skupina leta 2008, s tokratnim podpisom sporazuma pa so se uveljavile
nove mejne listine še za mejne sektorje od XVI do XXI. Tako je posodobljena mejna dokumentacija za
celotno slovensko-avstrijsko državno mejo.
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Izvajanje INSPIRE v Sloveniji na spletnem seminarju
Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) organizira spletne seminarje (angl. webminar)
na temo izvajanja obveznosti Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (direktiva INSPIRE) v državah članicah. Tako
je bila 25. junija 2016 na sporedu predstavitev Slovenije, ki jo je v imenu GURS pripravil Tomaž Petek.
Prispevek o uresničevanju obveznosti iz direktive INSPIRE in Zakona o infrastrukturi za prostorske
informacije (ZIPI, Ur. l. RS, št. 8/2010 in 84/2015) je skupaj s predstavitvami drugih držav dostopen
na spletnem naslovu JRC. (https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/National_implementation_webinars)
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33. strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra
Sodelavci geodetske uprave so se udeležili 33. strokovnega srečanja geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra, ki je bilo letos maja v Trenčianskih teplicah na Slovaškem. Sodelovale so geodetske
uprave Avstrije, Češke, Madžarske, Hrvaške, Slovenije, italijanskih dežel Trentinsko - Južna Tirolska in
Furlainja - Julijska krajina ter Slovaške. GURS so na srečanju predstavljali mag. Damjan Kvas, Damjan
Doler in Martina Vošnjak iz OGU Celje.
Srečanje je zaznamovala tudi bližajoča se obletnica stabilnega katastra, saj bo decembra 2017 minilo
200 let od sprejetja zakona o zemljiškem davku, ki je bil podlaga za katastrsko izmero in vzpostavitev
zemljiškega katastra. Tako bo naslednje, 34. srečanje na Dunaju v Avstriji. Praznovanje 200-letnice
katastra bo zagotovo zaznamovalo več dogodkov, tako v Avstriji kot v vseh državah, ki so povezane s
franciscejskim katastrom.
Simpozij EUREF 2016
Od 24. do 27. maja 2016 je v kraju Donostia-San Sebastian v Španiji potekal letni simpozij EUREF-a,
evropske podkomisije za referenčni sestav mednarodnega združenja za geodezijo IAG (International
Association of Geodesy). Njegovo osnovno poslanstvo je definicija, realizacija in vzdrževanje skupnega
evropskega prostorskega referenčnega koordinatnega sistema. Simpozija se je udeležilo kakih 100 predstavnikov iz 28 držav. Slovenska predstavnika (mag. Klemen Medved, GURS, in Sandi Berk, Geodetski
inštitut Slovenije) sta podala slovensko nacionalno poročilo, ki je dostopno na spletni strani geodetske
uprave (http://www.gu.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/4971/5614/).
Program simpozija je bil sestavljen iz štirih delov, in sicer je bila prvi dan izvedena delavnica na temo
terestrični referenčni sistemi v Evropi, sledil je niz strokovnih predavanj z razpravami, predstavitev nacionalnih poročil in na koncu še sprejemanje resolucij.

Tomaž Petek in sodelavci na Geodetski upravi RS
Geodetska uprava RS
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
e-naslov: tomaz.petek@gov.si
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