SIMBIOZA POMAGA DRŽAVLJANOM IN DRŽAVI
V sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije bo Simbioza starejšim ponudila
možnost, da v času od 27. 1. 2014 pa vse do 31. 3. 2014 v »Na Triglav spreminjat svet! Simbioza
medgeneracijskem centru« na Dunajski 22 v Ljubljani na spletu preverijo in popravijo podatke o
svojih nepremičninah.

Ljubljana, 27. 1. 2014 – Simbioza ponovno pomaga državljanom in državi v okviru javnega
vpogleda v podatke o nepremičninah in spreminjanju podatkov o nepremičninah, ki so
objavljene

na

spletnem

mestu.

V

okviru

»Na

Triglav

spreminjat

svet!

Simbioza

medgeneracijskega centra« na Dunajski 22 v Ljubljani lahko med 9. in 17. uro pridejo tudi tisti
lastniki nepremičnin, ki niso vešči uporabe računalnika in računalniških znanj, a bi si vseeno
želeli vpogleda in morebitnega spreminjanja podatkov o svojih nepremičninah. Od druge
polovice februarja bomo enkrat tedensko organizirali tudi brezplačne delavnice, kjer se bodo vsi
lahko naučili vpogleda in spreminjanja. Vsem udeležencem bomo dali priložnost, da na spletu
preverijo podatke novih vrednostih nepremičnin in te morebiti, ob ugotovitvi napake, tudi
spremenijo. S tem želimo pokazati, da civilni družbi ni vseeno ter vsem omogočiti, da dobijo
dostop do pomembnih informacij - tudi tisti, ki se računalniških veščin šele učijo.

Geodetska uprava bo obvestila s podatki o nepremičninah z informativnim izračunom davka na
nepremičnine posredovala lastnikom nepremičnin in davčnim zavezancem do sredine februarja 2014.
Podatke o nepremičninah, ki ne izkazujejo dejanskega stanja, lahko lastniki nepremičnin popravljajo že
sedaj, in sicer s spletno aplikacijo - Spreminjanje podatkov registra nepremičnin ali preko vprašalnikov
registra nepremičnin, elaborata geodetske storitve ali neposredno na območnih geodetskih upravah.
Prav tako je preko spleta možen vpogled, obisk geodetskih uprav in pisarn pa je namenjen zgolj
spreminjanju podatkov. Preko spleta lahko lastniki nepremičnin spremenijo vse podatke registra
nepremičnin, razen podatkov o lastniku oziroma uporabniku nepremičnine in podatkov o legi, obliki in
površini in dejanski rabi stavb in delov stavb. Geodetska uprava RS pa ima na voljo tudi posebno
brezplačno telefonsko številko 080 22 15.

»Ni nam vseeno za starejše in vse, ki niso vešči uporabe računalnika, zato nam je pomembno, da
pomagamo vsem, ki bi radi vpogledali v svoje podatke ali le-te tudi spremenili. Po našem mnenju je
pomembno, da imajo vsi enake možnosti, zato se nam je zdelo prav, da razmislimo in ponovno stopimo
v akcijo in s tem pomagamo državi in vsaj delu starejših omogočimo, da pridejo do informacij. Tako
bodo lahko k nam - »Na Triglav spreminjat svet! Simbioza medgeneracijski center, Dunajska 22, prišli
vsak dan med 9. in 17. uro, kjer bomo na voljo za pomoč, od druge polovice februarja pa bomo
enkrat tedensko organizirali tudi brezplačne delavnice za vpogled in spreminjanje podatkov o
nepremičninah. Naša želja je, da se akcija razširi tudi drugod po Sloveniji, saj je bistvo prihodnosti v
sodelovanju nas vseh,« je poudarila Ana Pleško, vodja projekta Simbioza.
Simbiozin ukrep pozdravljajo tudi na Geodetski upravi Republike Slovenije, kjer želio lastnike
nepremičnin in druge uporabnike o podatkih, ki jih vodijo v svojih evidencah obveščati hitro in enostavno.
»Kljub temu, da poskušamo oblikovati uporabnikom prijazne spletne storitve, se zavedamo, da imajo
nekateri uporabniki težave pri njihovi uporabi. Zato smo navdušeni nad Simbiozo, ki pomaga starejšim
pri uporabi računalniških aplikacij,« ob tem pravi Aleš Seliškar, predstojnik Geodetske uprave Republike
Slovenije.
Projekt Simbioza, katerega pobudnik je Zavod Ypsilon, je v letu 2013 tretjič povezal Slovenijo in
starejšim omogočil prvi stik z računalnikom in svetom interneta. V treh letih je tako s projektom uspel
povezati več kot 25.000 ljudi- tako mladih prostovoljcev kot starejših. Simbioza je z letošnjim letom
prerasla okvir jesenskih delavnic in je prešla v trajnostni projekt. Poleg brezplačnih delavnic so zaživele
še zgodbe Simbioza mojstrov, neprofitni projekt, ki v duhu socialnega podjetništva težje zaposljivim
mladim omogoča izobraževanje in pridobivanje prvih delovnih izkušenj, v jeseni 2013 pa je svoja vrata
odprl prvi Simbioza medgeneracijski center. Zaživele so tudi Simbioza šole, veliko zanimanja pa za
socialno inovacijo prihaja tudi iz tujine.

Dodatne informacije: Ana Pleško, telefon: 040600133, ana.plesko@simbioza.eu

