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V dneh 14. in 15. novembra 2007 sta Geodetsko upravo Republike Slovenije in Geodetski inštitut
Slovenije obiskala predstavnika Vojaškogeografskega inštituta iz Firenc (Istituto Geographico
Militare, v nadaljevanju IGMI) z namenom poglobiti in utrditi sodelovanje med vsemi tremi
institucijami. Srečanja sta se s strani IGMI udeležila polkovnik Antonio Marchetta in polkovnik
Roberto Raccampo.
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DELOVNI OBISK PREDSTAVNIKOV ITALIJANSKEGA
VOJAŠKOGEOGRAFSKEGA INŠTITUTA NA GEODETSKEM
INŠTITUTU SLOVENIJE IN NA GEODETSKI UPRAVI
REPUBLIKE SLOVENIJE

IGM je inštitut z dolgoletno tradicijo predvsem na področju kartografije, pokrivajo pa tudi področje
geodetskega sistema, aerosnemanja za izdelavo ortofoto kart, daljinskega zaznavanja in satelitskih
posnetkov, digitalnega modela višin itd.
Sodelovanje Geodetske uprave Republike Slovenije z IGMI poteka že od leta 1992, ko je bila
ustanovljena Mešana slovensko-italijanska komisija za vzdrževanje državne meje na podlagi
Konvencije o vzdrževanju državne meje iz leta 1980(1), ki jo je podpisala jugoslovanska Vlada. Na
tej ravni sodelujemo z njihovimi predstavniki iz Oddelka za državno mejo pri terenskih delih in
pripravi mejne dokumentacije.

Ob obisku Geodetskega inštituta Slovenije sta g. Kette in g. Brajnik gostoma predstavila aktivnosti
instituta predvsem na področju kartografije. Nato je sledil obisk na Geodetski upravi Republike
Slovenije, kjer ju je sprejela namestnica generalnega direktorja, dr. Božena Lipej. V uvodu jima je
predstavila organizacijo in dejavnosti geodetske uprave. Aktivnosti, ki se odvijajo na Oddelku za
državno mejo, je predstavila Mateja Gabrovšek s sodelavci. Gosta sta se odzvala povabilu na
ogled nove mejne dokumentacije slovensko-italijanske državne meje: Atlas mejnih kart in načrtov
med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo ter Seznam koordinat in opis meje. Omenjena
dokumentacija je priloga Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike
o vzdrževanju državne meje, ki je bila podpisana 7. marca 2007 v Rimu.
1

Konvencija izmedju Saveznog izvršnog viječa Skupštine Socialističke federativne republike Jugoslavije in Vlade Italijanske republike o održavanju
državne granice, Nova Gorica, 29. oktober 1980.
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To sodelovanje se je razširilo še na področje kartografije s podpisom Sporazuma med Istituto
Geographico Militare in Geodetsko upravo Republike Slovenije leta 1998, o redni medsebojni
izmenjavi kartografskih gradiv mejnega območja med Slovenijo in Italijo.
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Drugi dan obiska je bil namenjen predstavitvam aktivnosti, ki se odvijajo na Uradu za geodezijo
Geodetske uprave Republike Slovenije, ter izdajanju podatkov in relacij do uporabnikov. Aktivnosti
urada je predstavil direktor Urada za geodezijo, Jurij Režek. Projekte in podatke Sektorja za
topografski sistem je predstavila vodja sektorja Marjana Duhovnik. Aktivnosti na področju Sektorja
za državni geodetski sistem je orisal vodja sektorja mag. Blaž Mozetič. Podrobneje je predstavil
projekt vzpostavitve in prehoda na nov državni koordinatni sistem (ESRS). Storitve za uporabnike
geodetskih podatkov je predstavila mag. Irena Ažman. Ob zaključku srečanja sta bili poudarjeni
želja in namera, da se okrepi medsebojno sodelovanje tudi na geodetskem področju – na področjih
GPS-meritev, nivelmana in gravimetrije.

Slika 1: Polkovnik Raccampo in polkovnik
Marchetta (z leve).

Slika 2: Utrinek iz delovnega obiska gostov iz IGMI.
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Slika 3: Zahvala polkovnika Marchetta dr. Boženi
Lipej za organizacijo in izvedbo obiska.

Fotografije: Tea Križaj
mag. Irena Ažman, univ. dipl. inž. geod.
Andreja Rajnar, univ. dipl. inž. geod.
Mateja Gabrovšek, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana
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