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UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE V
GEODETSKEM VESTNIKU

Tomaž Petek
Znova vam v Geodetskem vestniku v branje ponujam gradivo, ki obravnava delo in naloge
Geodetske uprave Republike Slovenije. Tako kot v večini dosedanjih uvodnikov tudi tokrat
ugotavljam, da se na geodetski upravi dogaja veliko zanimivih in pomembnih zadev, o katerih pa
žal vse preredko napišemo kakšno novico za širšo strokovno javnost.
Če sem pred letom dni na tem mestu zapisal, da je pred nami izziv izvajanja novega zakona in
popisa nepremičnin, potem sedaj lahko zatrdim, da je slovenska državna geodezija v tem trenutku
pred izzivom uvajanja novega koordinatnega sistema in še cele vrste drugih pomembnih nalog. O
vseh naštetih temah boste nekaj več lahko prebrali tudi v prispevkih na straneh Geodetske uprave
RS v tokratni številki Geodetskega vestnika. V povzetku poročila o delu Geodetske uprave RS in
programa del za leti 2008 in 2009 sem poskušal strniti naloge, ki smo jih realizirali, in povzeti cilje
in naloge, ki smo si jih zadali za prihodnji dve leti. Dokument je bil v času nastajanja te številke še
v vladni proceduri, a verjamem, da bo že sprejet, ko boste prebirali to številko Geodetskega
vestnika.
V prispevkih kolegice dr. Božene Lipej boste nekaj več izvedeli o mednarodni dejavnosti državne
geodetske službe. Opisano je delo Stalnega komiteja za katastre v Evropski uniji, katerega
predsedovanje je do junija 2008 v rokah Slovenije.
Članek, ki pojasnjuje naloge geodetske uprave v zvezi z izvajanjem evropske direktive INSPIRE,
nam je pripravila Irena Ažman. Ista avtorica pa je skupaj s kolegom Branetom Miheličem napisala
tudi članek o prenovljeni geodetski zbirki na gradu Bogenšperk.
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O tem, kako je bilo obeleženih 50 let geodetske službe v Trebnjem, nas v prispevku seznanja
Franci Bačar.
Joc Triglav nas v svojem prispevku seznanja z vsebino seminarja »Novi slovenski državni
koordinatni sistem in AutoCAD«, ki je bil zaradi velikega števila prijav izveden v več terminih v
januarju in februarju.
Dovolite, da vas le še povabim k prebiranju predstavljenih vsebin v tej številki revije in vas povabim,
da se opogumite in v večjem številu pošljete prispevke za naslednjo številko Geodetskega vestnika.
Tomaž Petek
Geodetska uprava Republike Slovenije
E-pošta: tomaz.petek@gov.si
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