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UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE V
GEODETSKEM VESTNIKU
Tomaž Petek
Spoštovane bralke in spoštovani bralci Geodetskega vestnika, pred vami je že tretja letošnja
številka in tudi v njej ne manjkajo strani, na katerih vas seznanjamo z novostmi in dogodki s
področja dela državne geodetske službe. Če smo se v poletnih mesecih bolj ali manj ukvarjali
s krčenjem proračuna in varčevalnimi ukrepi, je jesen prinesla pravo poplavo dejavnosti in
dogodkov. Nekaj najzanimivejših povzemamo na naslednjih straneh.
Po sprejetju programa del državne geodetske službe in rebalansa državnega proračuna na Vladi
RS smo na Geodetski upravi lahko pričeli operativno izvajanje projektov. Naše glavne prednostne
naloge so usmerjene v zagotavljanje rednega vodenja in vzdrževanja obstoječih nepremičninskih
evidenc, na razvojnem področju pa so povezane z obveščanjem lastnikov o izračunu vrednosti
njihovih nepremičnin in informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc. V vladno proceduro je
bil poslan tudi Zakon o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije, ki smo ga pripravili
na Geodetski upravi RS. V sredini avgusta 2009 je Geodetska uprava prenovila in vsebinsko
nadgradila tudi javni vpogled v podatke o nepremičninah. Spremembe je narekovala želja po še
lažjem in hitrejšem iskanju podatkov o nepremičninah na našem spletnem portalu.
Julija je bil sklenjen dogovor o racionalizaciji poslovanja pri izmenjavi podatkov med zemljiško
knjigo ter zemljiškim katastrom in katastrom stavb, o čemer nas nekoliko podrobneje seznanja
prispevek, ki sva ga pripravila s kolegico Emo Pogorelčnik.
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Uslužbenci Geodetske uprave RS smo bili v preteklem obdobju dejavni tudi na področju
mednarodnega sodelovanja. Nadaljevali smo projekt »Vzpostavljanje baz za prostorsko urejanje
– Osnove in prototip«, ki se izvaja v okviru slovenske donacije Kosovu. Od 6. do 9. julija 2009
je v Prištini potekala otvoritvena delavnica projekta, predstavniki Kosovske katastrske agencije
pa so se mudili na obisku v Sloveniji med 8. in 10. septembrom.
Podpisan je bil dogovor med Geodetsko upravo Republike Slovenije in Državno geodetko upravo
Republike Hrvaške o izmenjavi podatkov med GNSS-omrežji. Tako bo v slovensko GNSS-omrežje
SIGNAL vključenih dodatnih sedem permanentnih postaj, s čimer se bo povečala zanesljivost
delovanja (ob morebitnem izpadu od postaj SIGNAL), poleg tega bo dosežena boljša pokritost
s signalom na obmejnem območju. Vključitev novih postaj v omrežje pomeni tudi dodatne
naložbe, saj je treba kupiti dodatne licence in opraviti preračun celotnega omrežja.
Udeležili smo se tudi nekaterih mednarodnih konferenc in srečanj. V organizaciji Hrvaškega
geodetskega društva in Državne geodetske uprave Republike Hrvaške je 8. in 9. junija 2009 v
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Klemen Medved, Blaž Mozetič in Sandi Berk nas v svojem članku seznanjajo z vsebino letošnjega
letnega simpozija EUREF, ki je potekal od 27. do 30. maja 2009 v Firencah. EUREF je evropska
podkomisija za referenčni sestav Mednarodnega združenja za geodezijo – IAG (International
Association of Geodesy). Osnovno poslanstvo podkomisije EUREF je opredeljevanje, izvajanje
in vzdrževanje skupnega evropskega referenčnega sistema.
Z udeležbo na rednem letnem srečanju geodetskih uprav držav, nastalih na območju avstro-ogrske
monarhije, nas v prispevku seznanjata Martina Vošnjak in Damjan Kvas. Letošnje srečanje je bilo
že 26. po vrsti in je potekalo pod naslovom: »Die Benutzung des GNSS Positionierungsdienstes
in Katastervermessungen« (Uporaba GNSS-pozicijske službe v katastrskih meritvah).
O poteku enajste konference GSDI in tretje konference INSPIRE, ki sta bili organizirani v
Rotterdamu na Nizozemskem od 16. do 19. junija 2009, lahko preberete nekaj več v prispevku,
ki sva ga pripravila s kolegico Ireno Ažman. Skupni podnaslov dogodkov je bil: Izgradnja mostov
med infrastrukturami za prostorske informacije za reševanje svetovnih izzivov.
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Zagrebu potekala 1. konferenca CROPOS, ki so se je udeležili tudi predstavniki Geodetske uprave
z referatom o delovanju slovenskega GNSS-omrežja SIGNAL. Konferenca je bila namenjena
predstavitvi delovanja hrvaškega GNSS-sistema, imenovanega CROPOS, ki je v operativni
uporabi od februarja letos in v katerega so doslej registrirali že 150 uporabnikov.

Tomaž Petek
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Dovolite mi, da vam zaželim prijetno prebiranje in vas povabim k pošiljanju prispevkov za
naslednjo številko Geodetskega vestnika.

611
GV 53_3_2.indd 611

22.9.2009 11:47:31

