Blaž Mozetič, Barbara Sever
Geodetska uprava Republike Slovenije, je v torek, 15. maja 2007, v Hotelu Slon v Ljubljani
organizirala otvoritveno konferenco in predstavitev mednarodnega projekta Vzpostavitev
evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji. Mednarodni projekt se je uradno začel februarja
2007, čeprav so določene dejavnosti v zvezi z vzpostavljanjem evropskega koordinatnega sistema
tekle že prej. Na otvoritveni konferenci so sodelovali predstavniki geodetske uprave, Statens
Kartverka (norveška državna geodetska služba), Geodetskega inštituta Slovenije, znanstvenega
in raziskovalnega sektorja ter geodetskih izvajalcev. Posebno smo bili veseli udeležbe direktorja
norveške državne geodetske uprave, gospoda Knuta Flĺthena, saj se projekt sofinancira s sredstvi
Norveškega finančnega mehanizma.
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OTVORITVENA KONFERENCA IN PREDSTAVITEV
PROJEKTA VZPOSTAVITEV EVROPSKEGA
KOORDINATNEGA SISTEMA V SLOVENIJI

Sliki: Pozdravni nagovor dr. Božene Lipej (levo), udeleženci konference (desno). Foto: Andrej Vuga
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Osrednja tema konference so bile dejavnosti geodetske uprave na področju vzpostavljanja in
prehoda na nov državni, evropski koordinatni sistem. Mednarodni pomen projekta Vzpostavljanje
evropskega koordinatnega sistema sta v pozdravnih nagovorih izpostavila namestnica generalnega
direktorja geodetske uprave dr. Božena Lipej: »Vsakodnevno spremljamo novice o povezovanju
Slovenije v okviru Evropske unije in o vedno večji integraciji države v enotnem evropskem
gospodarskem prostoru. Za vse, ki se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi v prostoru, je
pomembno, kako se med sabo povezujemo – tako na lokalni, regionalni, državni kot tudi na
vsedržavni ravni. Prostor je skupna evropska dimenzija, ki jo v fizičnem smislu sestavlja množica
soodvisnih lokacij v prostoru,« in direktor Urada za geodezijo Jurij Režek: »Evropski koordinatni
sistem je pomemben predvsem zato, ker je globalen. Z njegovo realizacijo tudi Slovenija postaja
del evropskega prostora, ki se vse bolj povezuje in se skupno razvija. Na tem skupnem, evropskem
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prostoru, se oblikujejo in izvajajo skupne politike in izvajajo skupni, ne le lokalni, temveč
prekomejni in meddržavni razvojni programi. Evropske skupne razvojne politike, gospodarske,
družbene, okoljske, kmetijske, prometne, regionalne in ostale so praktično vse tudi prostorsko
opredeljene. Temelj za prostorsko opredeljevanje stanj, politik in razvojnih programov pa je tudi
skupni prostorski referenčni sistem.«
V dopoldanskem delu otvoritvene konference je Žarko Komadina (geodetska uprava) predstavil
dosedanje dejavnosti geodetske uprave pri vzpostavljanju evropskega koordinatnega sistema v
Sloveniji in dosežene rezultate. Lars Bockmann (Statens Kartverk, Norveška) je predstavil norveške
izkušnje in poglede na koordinatni sistem, predvsem je poudaril, da je evropski koordinatni sistem
naša skupna prihodnost. Knut Flĺthen (generalni direktor Statens Kartverk, Norveška) je
predstavil dolgoročne koristi vzpostavitve novega koordinatnega sistema, poudaril pa je, da sta
geodezija in z njo lokacija v prostoru trdno vpleteni v naše življenje. Mag Blaž Mozetič (geodetska
uprava) je predstavil mednarodni projekt Vzpostavitev evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji,
ki ga vodi geodetska uprava in katerega cilj je vzpostavitev sodobne nacionalne geoinformacijske
infrastrukture z namenom prehoda na evropski koordinatni sistem na območju Slovenije.
V popoldanskem delu otvoritvene konference je dr. Bojan Stopar (Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo) predstavil večletno sodelovanje znanstvenoraziskovalnega sektorja pri uvajanju
evropskega koordinatnega sistema. Dominik Bovha (Gospodarsko interesno združenje geodetskih
izvajalcev) je predstavil prednosti novega koordinatnega sistema in satelitske tehnologije pri izvajanju
geodetskih storitev ter pričakovanja geodetskih podjetij. Za zaključek otvoritvene konference sta
Marjana Duhovnik (geodetska uprava) in Sandi Berk (Geodetski inštitut Slovenije) predstavila
posledice zamenjave koordinatnega sistema za prostorske podatke, s katerimi se bomo srečali
upravljavci in uporabniki prostorskih podatkov.
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Sprememba državnega koordinatnega sistema je v osnovi geodetsko delo, ampak le dokler se
sprememba državnega koordinatnega sistema ne odrazi na spremembi koordinat prostorskih
podatkov. S to otvoritveno konferenco smo želeli vsej geodetski in zainteresirani javnosti sporočiti,
da je sprememba državnega koordinatnega sistema projekt, ki s posledicami bistveno presega
okvire geodezije in da je geodetska uprava pripravljena uporabnikom in upravljavcem prostorskih
podatkov pomagati in sodelovati pri prehodu.
Otvoritveno konferenco pa lahko pospremimo z mislijo vodje projekta mag. Blaža Mozetiča:
»Skratka, danes je želja po novem, sodobnem in evropskem koordinatnem sistemu skupna vsem,
geodetom in negeodetom. Danes ni več dovolj, da samo mislimo, ampak da tudi vemo, kje smo.
Projekt Vzpostavitev evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji bo s svojimi rezultati vplival
na vse nas, bolj kot si mislimo.« Vsaj za nekaj desetletij.
mag. Blaž Mozetič
Geodetska uprava Republike Slovenije
E-pošta: blaz.mozetic@gov.si
Barbara Sever
Geodetska uprava Republike Slovenije
E-pošta: barbara.sever@gov.si
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