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UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE V
GEODETSKEM VESTNIKU

Tomaž Petek

Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, z novo številko je pred vami tudi nova rubrika,
ki pripoveduje o delu in dejavnostih državne geodetske službe. Za nami so poletni meseci, v
katerih je v dobrih starih časih prevladovalo delovno zatišje ali kar mrtvilo, sedaj pa imam občutek,
da je tudi ta običaj postal del zgodovine. Pa nimam v mislih tem, kot so predsedovanje, olimpijske
igre in predvolilna kampanja, ampak kar postopke in projekte geodetske službe. Pred nami je
jesen, to je čas, ko dobri gospodarji pobirajo pridelke s polj in vinogradov ter jih spravljajo v
takšno obliko, da bodo užitni še dolgo v zimo, če ne celo do prihodnje jeseni.
Po si poglejmo, kako dober gospodar smo bili in kaj je v preteklih mesecih uspelo pobrati Geodetski
upravi RS.
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V prostorih Geodetske uprave je 6. 6. 2008 ob 10. uri potekala tiskovna konferenca:
VZPOSTAVITEV REN. Geodetska uprava Republike Slovenije je izdelala novo javno zbirko
podatkov, ki odražajo dejansko stanje nepremičnin v naravi. V Mariboru je od 23. do 25. junija
potekala konferenca z naslovom »INSPIRE – izvajanje in koraki za naprej«. Organizirala jo je
Evropska komisija, ki jo je predstavljalo Skupno raziskovalno središče (Joint Research Centre,
JRC), v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije. Na
konferenci je 340 udeležencev iz več kot 25 držav razpravljalo o obveznostih in dejavnostih, ki
jih državam članicam nalaga 14. marca 2007 sprejeta Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta
in Sveta. Direktiva opredeljuje vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije v Evropski
skupnosti za potrebe izvajanja okoljskih politik (imenovana je tudi direktiva INSPIRE). Nekaj
utrinkov s konference lahko najdete tudi v tej številki Geodetskega vestnika.
Geodetska uprava RS je ob koncu predsedovanja Stalnemu komiteju za katastre v Evropski uniji
26. in 27. junija 2008 na Bledu organizirala plenarno zasedanje (Permanent Committee on the
Cadastre in the European Union). Stalni komite za katastre v Evropski uniji je združenje uradnih
državnih katastrskih organizacij v državah članicah Evropske unije. S cilji tega združenja in
razpravami, ki so potekale na Bledu, nas seznanjajo dr. Božena Lipej, Boštjan Pucelj, Majda
Mavec in Daniel Boldin.
Minister za javno upravo Republike Kosovo dr. Arsim Bajrami se je med svojim obiskom v Sloveniji
21. 8. 2008 srečal s predstavniki Geodetske uprave RS. Tema pogovorov so bile možnosti za
sodelovanje med geodetsko službo Kosova in Slovenije pri posodabljanju nepremičninskih evidenc
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V okviru finančnega mehanizma evropske skupnosti TAIEX so se predstavniki Urada za geodezijo
GU in Geodetskega inštituta v dneh od 23. do 24. aprila 2008 udeležili strokovnega srečanja in
predstavitve Ordnance Survey Ireland (OSI) v Dublinu na Irskem. Osnovna tema razgovorov je
bilo delovanje permanentnega omrežja GNSS, ki ga upravlja OSI, ter prenos irskih izkušenj in
rešitev v slovenski proces uvajanja novega, evropskega koordinatnega sistema. O vsebini obiska
nam govori prispevek Klemna Medveda.
Simon Sevenšek nas v svojem članku seznanja z obiskom, ki je potekal 7. julija 2008, ko so na
Geodetsko upravo Republike Slovenije prišli predstavniki nacionalne geodetske zveze iz Litve.
Gostje prihajajo iz državnih, občinskih organov in tudi zasebnih geodetskih podjetij iz Litve, k
nam so prišli s posredovanjem slovenskega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Že po napovedniku lahko ugotovite, od kod izvirajo moje trditve o dinamičnem pomladanskem
in poletnem času na Geodetski upravi. Ali nam je pridelke uspelo spraviti v obliko, ki bo še dolgo
uporabna, pa presodite sami po prebiranju posameznih člankov.
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na Kosovu. Nekaj več si lahko preberete v prispevku Jurija Mlinarja.
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