STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

PROJEKT EUROGEONAMES (EGN)
Marija Brnot

Geodetska uprava Republike Slovenije je od septembra 2006 do februarja 2009 dejavno
sodelovala pri evropsko financiranem projektu EuroGeoNames (program eContent plus) kot
članica konzorcija projekta, ki ga je sicer vodil in koordiniral Bundesamt für Kartographie und
Geodäsie (BKG) iz Frankfurta.
Projekt EuroGeoNames je bil usmerjen v vzpostavitev skupnega evropskega geoinformacijskega
sistema za zemljepisna imena, dostopnega prek osrednje vstopne točke EGN (skrbnik centralnega
servisa je BKG), ki pridobiva podatke iz posameznih lokalnih servisov. Podatki o zemljepisnih
imenih se tako shranjujejo in vzdržujejo v lokalnih podatkovnih zbirkah. Glavna rezultata
projekta EuroGeoNames sta spletni aplikaciji za pregledovanje evropskih zemljepisnih imen –
t. i. referenčna aplikacija za končne uporabnike in aplikacija za komercialne uporabnike v okolju
ArcGIS 9.3. Vzpostavljeni so lokalni servisi osmih članic referenčne skupine: Avstrije, Cipra,
Latvije, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Norveške in Slovenije. Lokalni servisi drugih sedmih
držav referenčne skupine se še izdelujejo in bodo predvidoma končani do konca leta 2009. Do
leta 2012 se predvideva priključitev vseh držav Evropske unije oziroma čim več evropskih držav
nasploh.
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Projekt EuroGeoNames je marca 2009 prešel pod okrilje organizacije EuroGeographics.
Geodetska uprava RS je v okviru projekta vodila tretji sklop, t. i. izbor podatkov, ki je vključeval
pridobitev in vrednotenje podatkov o zemljepisnih imenih posameznih držav, določitev meril za
izbiro podatkov, določitev vsebine metapodatkovnega opisa lokalnih servisov ter pridobivanje
in pomoč pri izpolnjevanju metapodatkovnih opisov posameznih članic referenčne skupine.
Kot partnerica je Geodetska uprava RS sodelovala tudi pri preskušanju referenčne aplikacije,
poskrbela je za prevod referenčne aplikacije EuroGeoNames v slovenski jezik. Več o samih
funkcionalnostih in dostopnosti iskalnikov EGN bo objavljeno takoj po vzpostavitvi centralnega
servisa, predvidoma že v prihodnji številki Geodetska vestnika.
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Slika: Sklepna konferenca projekta v Bruslju, od 4. do 6. februarja 2009 (foto: M. Brnot)
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