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Tudi v tokratni številki Geodetskega vestnika smo pripravili nekaj utrinkov iz delovanja Geodetske
uprave Republike Slovenije, pravzaprav dela njenih uslužbencev. V uvodu moram poudariti, da
je dejavnosti, ki bi si zaslužile omembo v tej rubriki, veliko več, kot je prispevkov, vendar kolegi
in kolegice po stari navadi niso naklonjeni opisovanju in objavljanju tistega, kar redno počnejo.
Zato sem v uvodniku kar sam povzel nekaj dogodkov od prejšnje številke Geodetskega vestnika.
Tokrat lahko poleg uvodnika berete o objavi uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin,
sodelovanju Geodetske uprave s kosovsko katastrsko agencijo in konferenci NSDI v Skopju. V
uvodniku pa, kot rečeno, povzemam še nekatere dogodke, ki se mi jih zdi smiselno omeniti.
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V Splitu je od 14. do 16. septembra 2011 potekalo tradicionalno mednarodno srečanje, na katerem
so obravnavali infrastrukturo za prostorske informacije, kartografijo in geoinformatiko. Udeležila
se je je tudi predstavnica Geodetske uprave Republike Slovenije mag. Irena Ažman ter na njej
predstavila prenos določil direktive INSPIRE v pravni red Republike Slovenije. Udeležence je
seznanila s slovenskimi izkušnjami pri pripravi Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije,
rešitvami, ki jih vsebuje zakon, ter dejavnostmi za njegovo izvedbo. Več o dogodku lahko preberete
na spletni strani konference (http://www.kartografija.hr).

Osrednja tema letošnjega zasedanja, ki je potekalo v dveh delih, je bila »Quality information for
digital agenda«. V ponedeljek in torek je bilo izvedeno redno in izredno zasedanje združenja
Eurogeographics, registriranega v skladu s francoskim zakonom. Na njem smo se udeleženci
podrobneje seznanili z nekaterimi podrobnostmi iz evropske digitalne agende ter vlogo, ki jo
imajo katastrske in kartografske uprave oziroma agencije držav članic pri njenem izvajanju.
Potrdili smo poročilo o delu in zaključni račun organizacije ter izbrali notarja, ki mu je bil zaupan
izbris organizacije iz registra v Franciji. V sredo pa je bila izredna in redna skupščina združenja
Eurogeographics INPO, registriranega v skladu z belgijsko zakonodajo, kar je bilo potrebno
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Od 17. do 19. oktobra 2011 je v Belfastu na Severnem Irskem potekala generalna skupščina
združenja evropskih geodetskih in kartografskih uprav ter agencije z imenom Eurogeographics,
katerega polnopravna članica je tudi Geodetska uprava Republike Slovenije. Na letošnji redni
letni skupščini smo predstavniki 56 članic iz 45 držav pregledali realizacijo programa del za
preteklo leto, sprejeli strateške dokumente in nov program del, potrdili proračun in opravili
volitve v upravni odbor združenja.
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zaradi selitve sedeža združenja iz Pariza v Bruselj. Na ustanovni skupščini Eurogeographics
INPO so bili tudi izvoljeni novi člani upravnega odbora.
Gostitelj letošnjega zasedanja je bila irska geodetska uprava, ki ima 1100 zaposlenih. Današnjo
obliko je ta uprava dobila z združevanjem, in sicer sta se leta 2007 združili služba za vrednotenje
nepremičnin in služba, zadolžena za vodenje registra prebivalstva, leta 2008, pa sta se jima
priključili še zemljiška knjiga in državna kartografska agencija. Danes uprava deluje na vseh
področjih kot povezovalec in posrednik prostorskih informaciji.
Dne 28. oktobra 2011 so geodetsko upravo obiskali udeleženci regionalnega srečanja študentov
geodezije, ki je potekalo v Ljubljani od 27. do 30. oktobra 2011. Letošnje srečanje pod kratico
RGSM je organiziralo Društvo študentov geodezije Slovenije, prvo srečanje je bilo organizirano
lanskega oktobra v Beogradu, zamisel zanj pa je bila dana še leto dni prej na mednarodnem
srečanju študentov geodezije IGSM v Zagrebu. Organizatorji so pripravili pester program
predavanj in obiskov, med njimi je bil tudi obisk na sedežu Geodetske uprave RS, kjer smo jim
predstavili področje dela, organiziranost in načrte državne geodetske službe.
Za konec pa naj vas seznanim še z rezultati javne razprave o vsebini podatkovnih specifikaciji za
25 tem podatkov iz prilog II in III k direktivi INSPIRE. Člani delovnih skupin Evropske komisije
so pripravili dokumente za navedene podatkovne specifikacije in pozvali strokovno javnost, da
poda pripombe in predloge med široko javno razpravo, ki je potekala od spomladi do konca
oktobra 2011. Evropska komisija je prejela 6192 pripomb na podatkovne specifikacije za 25 tem
podatkov iz prilog II in III k direktivi INSPIRE. Posredovalo jih je 160 organizacij iz dvajsetih
držav. Iz Slovenije so pripombe podale tri organizacije, registrirane kot pravno pooblaščene
organizacije (legally mandated organisations, LMO), in sicer so to Agencija Republike Slovenije
za okolje, Geološki zavod Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije. Tematske
delovne skupine INSPIRE bodo v naslednjem koraku pregledale in obravnavale vse prejete
pripombe. Za vsako pripombo bo na spletu objavljeno, ali je bila upoštevana ali ne, in razlogi
za to. Na podlagi pripomb bodo pripravljene nove podatkovne specifikacije (različica 3.0) za
vseh 25 tem podatkov, ki bodo po uveljavitvi postale obvezujoče za države članice EU.
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