Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila pregled vplivov strokovnih dogajanj na
področju Evropske unije, ki bodo vplivali na smeri delovanja geodetske službe v prihodnjih letih
(dokument je na voljo na spletni strani geodetske uprave). Gradivo obravnava sprejete direktive
pravnega reda Evropske unije (pravno varstvo podatkovnih baz, vodna politika, avtorske pravice,
dokumenti javnega značaja) in direktive Evropske unije v pripravi, med katerimi bo za stroko
najbolj odločujoča iniciativa INSPIRE. Če bo sprejet nov pravni akt na področju evropske
infrastrukture za prostorske podatke, se bodo do določene mere, poleg geodetskih in prostorskih
podatkov, morale prilagoditi tudi okoljske tematike. Na spletnih straneh so na voljo sprejeti
dokumenti, ki kažejo na osnovne opredelitve iniciative INSPIRE in se nanašajo na arhitekturo
in standarde, vzpostavitev strukture in financiranje, temeljne podatke in metapodatke, podatkovno
politiko in pravne vidike ter koordinacijo okoljskih tematik.
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ANALIZA VPLIVOV VSTOPA SLOVENIJE V EVROPSKO
UNIJO NA GEODETSKO SLUŽBO

Gradivo se zaključi s predlogi, da bi se morali vsi subjekti geodetske dejavnosti (zveza geodetov,
maticna sekcija, gospodarsko interesno združenje, izobraževalne ustanove, geodetski inštitut in
geodetska uprava) v večji meri povezovati v aktivnostih, ki bi vodile k večji razpoznavnosti na
enotnem evropskem trgu in na trgih zunaj Evropske unije ter s pobudo po bolj aktivnem
vključevanju pri pripravah na črpanje sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov ter drugih
oblik finančne pomoči. Ker želi Evropska unija leta 2010 postati najbolj konkurenčno, dinamično
in na zaupanju temelječe gospodarstvo, se bo v vse procese lahko vključevalo tudi okoli 1300
slovenskih geodetov, ki bodo imeli priložnost izkazovanja na razširjenem notranjem trgu unije.
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Gradivo v nadaljevanju podaja pregled evropskih projektov in usmeritev strokovnih združenj,
kjer vsaj v najpomembnejših geodetska uprava že sodeluje. Projekti so predvsem s področij
kartografije (izdelava evropskih regionalnih in globalnih kart) ter osnovnega geodetskega sistema
(enoten evropski horizontalni in višinski koordinatni sistem), nekaj manj jih je z nepremičninskega
področja. Nakazano je tudi vključevanje geodetskega zasebnega sektorja na evropsko tržišce ob
dejstvu majhnosti slovenskega trga ter ob pričakovanem tveganju, ki ga prinaša vstop v Evropsko
unijo z opozorili na priznavanje profesionalnih kvalifikacij po posameznih državah.
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