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UVODNIK K STRANEM
GEODETSKE UPRAVE REPUBLIK SLOVENIJE

Spoštovane bralke in bralci,
kot je že v navadi, tudi v tej številki Geodetskega vestnika predstavljamo nekaj prispevkov in
opisov dogodkov v jesenskem obdobju iz okolja državne geodetske službe.
Dr. Božena Lipej že nekaj let aktivno sodeluje v Evropskem nepremičninskem združenju v okviru
Ekonomske komisije za Evropo Organizacije združenih narodov. V svojem prvem prispevku
najprej predstavlja nove ambicije tega združenja. V drugem pa nas informira o vsebini dokumenta,
ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije ob pregledu in analizi vplivov vstopa
Slovenije v Evropsko unijo.
Ena najbolj odločujočih direktiv Evropske unije za geodetsko službo bo vsekakor iniciativa
INSPIRE, katere glavne poudarke nam v svojem prispevku skušajo osvetliti Tomaž Petek, Irena
Ažman in Jurij Mlinar.
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V prispevku z naslovom DISTRIBUCIJSKO OKOLJE GEODETSKIH PODATKOV nam Uroš
Mladenovič predstavlja aktivnosti Geodetske uprave Republike Slovenije pri izgradnji in
zagotavljanju dostopa uporabnikov do geodetskih podatkov preko distribucijskih sistemov.
Predstavljena je izgradnja druge generacije distribucijskega okolja z namenom, da se čim širšemu
krogu uporabnikov omogoči učinkovitejše elektronsko poslovanje in široko uporabo tistih
osnovnih podatkov o nepremičninah in prostoru, za katere skrbi geodetska služba in katerih
vodenje je v produkcijskem okolju Geodetske uprave Republike Slovenije v celoti informacijsko
podprto.
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Po sledeh aktivnosti na področju prenove informacijskega sistema vodenja nepremičninskih
evidenc nas v svojem prispevku z naslovom PROJEKT PRENOVA INFORMACIJSKEGA
SISTEMA VODENJA NEPREMIČNINSKIH EVIDENC popelje Iztok Fojkar, v katerem
predstavlja dosedanje aktivnosti na tem področju.
V jesenskem obdobju je Geodetska uprava Republike Slovenije z namenom pospešenega
sodelovanja, izmenjave izkušenj in strokovnih mnenj v povezavi z delom geodetske službe na
dvodnevnem delovnem obisku sprejela predstavnike Republičkog geodetskog zavoda Srbije iz
Beograda. Potek in vsebino delovnega obiska v svojem prispevku predstavlja Aljoša Hočevar, ki
je operativno koordinirala aktivnosti, povezane z obiskom.

Želim vam prijetno branje in še več navdiha za pisanje prispevkov v prihodnje.

Borut Cvar, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije
e-pošta: borut.cvar@gov.si
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Upam, da bo do sedaj vloženi trud posameznikov v bodoče vzpodbudil še več sodelavcev k
pripravi prispevkov za naše strani, pa ne le z glavnega urada Geodetske uprave Republike Slovenije,
pač pa tudi iz drugih sredin državne geodetske službe.
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Vse hitrejši informacijsko-komunikacijsko-tehnološki razvoj nam ponuja in omogoča zanimiv
sodoben način komuniciranja in izmenjave delovnih izkušenj strokovnjakov, ki smo ga v obliki
videokonference imeli priložnost preizkusiti v okviru prizadevanj Mednarodne banke za obnovo
in razvoj po večji uveljavitvi njihovega projekta Global Distance Learning Network. V tem okviru
je bila uspešno izvedena prva izmed predvidenih šestih videokonferenc z naslovom SHARING
LESSONS AND EXPERIENCES IN LAND ADMINISTRATION PROJECTS, na kateri je
istočasno sodelovalo okoli 75 strokovnjakov iz držav jugovzhodne Evrope in Slovenije z namenom
izmenjave izkušenj pri izvajanju projektov s področja posodobitve sistemov evidentiranja
nepremičnin. Slovenija je bila ob tej priložnosti povabljena k predstavitvi dosežkov in izkušenj
pri izvajanju Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin. O izkušnji s tem sodobnim načinom
izvedbe »sestanka« poročam v zadnjem prispevku na tokratnih straneh Geodetske uprave
Republike Slovenije.
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