POGOVOR S PREDSEDNIKOM USTAVNEGA SODIŠČA
Matej Plešnar

Primorsko geodetsko društvo je v sodelovanju z Zvezo geodetov Slovenije in občino Vipava organiziralo
pogovor s predsednikom ustavnega sodišča mag. Miroslavom Mozetičem. Pogovor je potekal 14. novembra 2014 v prenovljenem Lanthirejevem dvorcu v središču Vipave.
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Na dogodek so bili povabljeni predstavniki strokovne javnosti, in sicer upravnih enot, geodetskih uprav,
občin ter pravosodja. V uvodnem delu je predsednik ustavnega sodišča predstavil koncept in pomembnost
varstva človekovih pravic in svoboščin, medsebojni vpliv in razvoj posameznih pravic ter izpostavil njihovo
neodtujljivost in vezanost na človeka. Pojasnil je funkcijo ustavnega sodišča v sistemu delitve oblasti ter
podal zanimiv podatek, da sodišče prejme zgolj 2 % utemeljenih vlog na leto.
V okviru pogovora se je visoki gost navezal na geodetsko dejavnost kot del javne službe, ki v okviru javnega pooblastila, geodetskih in pravnih norm s svojimi evidencami, postopki in kadri zagotavlja izvajanje
določb ustave o varovanju zasebne lastnine, če v okviru tega instituta govorimo le o nepremičninah, pri
čemer so geodeti edina povezava med fizično nepremičnino (svetom) in njeno abstrakcijo.
V zanimivem pogovoru je mag. Mozetič predstavil delo ustavnega sodišča, predvsem del, ki se posredno
nanaša na geodetsko delo, in tako spet podrobneje pojasnil razloge za razveljavitev zakona o davku
na nepremičnine in zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na množično
vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin. Izpostavljena je bila tudi zakonitost občinskih prostorskih
aktov, pri katerih ustavno sodišče ugotavlja številne kršitve, predvsem z vidika vključevanja občanov
v postopke. Predstavnike občin je opozoril tudi na vprašanje kategoriziranih javnih cest, ki segajo na
nepremičnine v zasebni lasti.
Župan občine Vipava mag. Ivan Princes je v nagovoru obiskovalcem izpostavil pomembnost dobrega
dela geodetov in zaupanja v geodetsko dejavnost.
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V družabnem delu dogodka smo poizkušali Raouberjeve mesnine iz Vogelj ter jih v slogu Martina zalili
z avtohtonim vipavskim vinom zelen združenja pridelovalcev Konzorcij Zelen.

Matej Plešnar
predsednik Primorskega geodetskega društva (http://www.geo-biro.si/pgd/)
e-naslov: matej.plesnar@dezis.si
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