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Evropska komisija je 2. februarja 2012 objavila že šesto redno letno poročilo o izvajanju obveznosti
po direktivi INSPIRE in stanju nacionalnih infrastruktur za prostorske podatke – NSDI v državah
članicah. Dokument predstavlja zadnjo v seriji raziskav, ki so bile izdelane v preteklih letih in
so bile namenjene poročanju o razvoju dejavnosti, povezanih z direktivo INSPIRE v državah
članicah. Zbirno poročilo za leto 2011 podaja pregled najpomembnejših spoznanj in poudarkov
glede tehničnih in netehničnih zadev. Letošnje poročilo vsebuje tudi dodatne informacije o
dobrih praksah v državah članicah.

Slika 1: Delež zbirk podatkov po posameznih državah

Geodetski vestnik 56/1 (2012)

S prikazanega grafa je razvidno, da se Slovenija uvršča med države, ki imajo relativno nizko
stopnjo souporabe zbirk prostorskih podatkov, čeprav drugi kazalci NSDI našo državo uvrščajo
precej višje v EU.

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

INSPIRE IN NSDI – POROČILO O STANJU ZA LETO 2011

187
GV_1_2012_drugi del.indd 187

30.3.2012 19:38:39

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

Pomembnejši poudarki iz poročila za leto 2011 so:
• boljša souporaba podatkov in storitev, v raziskavi je namreč ugotovljeno, da imajo države
članice še vedno precej težav na tem področju, predlagane so tudi podporne dejavnosti EU;
• večja vpletenost uporabnikov, saj imajo zelo različne potrebe in morajo biti na različne načine
vključeni v NSDI;
• kaj je »in« in kaj je »out«: države članice so uporabile različne pristope pri izpolnjevanju
zahtev, vendar bi moralo biti z vidika uporabnikov dostopno kar največ zbirk podatkov;
• večja krepitev zmogljivosti in več izobraževanja: v raziskavi je predlagano več financiranja s
strani EU, delavnice, namenjene izvedbi direktive INSPIRE, »kuharski recepti« INSPIRE in
več drugih pobud;
• obstoječe sestavine NSDI naj bodo bolj dostopne, potrebnih je več spletnih aplikacij, ki bodo
uporabljale omrežne storitve;
• testiranje in izmenjava izkušenj med državami članicami na tem področju sta zelo pomemben
in zaželen vidik vzpostavljanja NSDI.
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Slika 2: Delež zbirk podatkov, ki so dostopne s storitvami pregledovanja in prenosa podatkov.

Celotno poročilo je dostopno na slovenskem geoportalu INSPIRE na naslovu www.geoportal.
gov.si/novice in na evropski spletni strani INSPIRE na naslovu www.ec.jrc.europa.eu.
Avtorji poročila so dali predstavnikom držav članic možnost, da smo do 23. februarja 2012 izrazili
mnenje o ugotovitvah, ki se v poročilu nanašajo na posamezno državo, ter da se opredelimo,
kateri vidiki so po našem mnenju najpomembnejši za nadaljnji razvoj INSPIRE v državi.

Pripravila:
mag. Irena Ažman in Tomaž Petek
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