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UVODNIK K STRANEM GEODETSKE
UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek

Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika,
jesen je tu, popisa nepremičnin je konec, uslužbenci geodetske uprave RS pa se že spopadamo z
goro zaostankov na področju zemljiškega katastra in katastra stavb, ki se je nabrala v času izvajanja
popisa. V poletnih mesecih zato za večino na delovnem mestu niti ni bilo klasičnega poletnega
zatišja. Kljub vsemu naštetemu pa je pred vami nova številka Geodetskega vestnika, v kateri smo
uspeli zbrati tudi nekaj utrinkov, novosti in zanimivosti iz dela uslužbencev v državni geodetski
službi.
O tem, kako je Slovenija iz zraka videti v barvah, nas seznanja kolega Peter Prešeren. V svojem
članku pojasnjuje, kako je bilo z uporabo digitalne tehnologije aerosnemanja v enem letu posneto
celotno območje Slovenije prvič po letu 1975, vendar tokrat v barvah v vidnem in bližnje
infrardečem spektru.
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O udeležbi na letošnjem zasedanju podkomisija pri IAG (International Assosiation of Geodesy)
za referenčne sestave Evrope (EUREF) nas seznanjata mag. Blaž Mozetič in Klemen Medved. V
okviru EUREF-a je bil v preteklem obdobju izveden niz dejavnosti z namenom vzpostavitve in
delovanja ETRS 89 (European Terrestrial Reference System 1989) in EVRS (European Vertical
Reference System). Letni simpoziji EUREF-a se organizirajo od leta 1987 dalje. Letošnji letni
simpozij je bil od 6. do 9. junija v Londonu.
Eno leto po vzpostavitvi omrežja stalnih postaj GNSS na območju Republike Slovenije, najpozneje
pa do 1. januarja 2008, morajo biti vse spremembe in koordinate novih zemljiškokatastrskih
točk določene v koordinatnem sistemu ETRS89/TM. Pravno podlago za uvedbo novega
koordinatnega sistema v evidence zemljiškega katastra je prinesel novi Zakon o evidentiranju
nepremičnin. Za uspešno uporabo novega koordinatnega sistema v Zemljiškem katastru pa je
bilo izdelano tudi tehnično navodilo, ki ga v svojem prispevku predstavljata Franc Ravnihar in
mag. Blaž Mozetič.
O tem, kako bi morali tudi v geodetski službi prisluhniti in vsak pri sebi razmisliti, kako se lahko
še bolj aktivno vključimo v program »Odprave administrativnih ovir«, ki ga izvaja Ministrstvo za
javno upravo, v svojem članku razmišlja Joc Triglav. Z nekaj predlogi nam nakazuje, kako bi
lahko posodobili, olajšali in poenostavili delo na področju geodetske službe ter s tem postali
bistveno hitrejši, boljši in kvalitetnejši servis našim uporabnikom.
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Dr. Božena Lipej pa nas v vrsti svojih prispevkov seznanja z vsebino sprejete “Strategije
informacijske družbe v Republiki Sloveniji”, o možnostih implementacije direktive INSPIRE v
Sloveniji, o delavnici EuroGeographicsa na temo izboljšave kakovosti in učinkovitosti katastrov
in zemljiških knjig, o vsebini plenarnega zasedanje Stalnega komiteja za katastre v Evropski uniji
ter o delovnem obisku izvršnega direktorja EuroGeographicsa, Nicka Landa v Ljubljani.
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Dovolite, da vas le še povabim k prebiranju predstavljenih vsebin v tej številki naše strokovne
revije in vas znova povabim, da dogodke, za katere menite, da so zanimivi za širšo javnost,
opišete in pošljete za objavo v naslednji številki Geodetskega vestnika.

S TRANI GE
ODET
SKE UPRA
VE RS
GEODET
ODETSKE
UPRAVE

Marijana Duhovnik nas v svojem članku seznanja, kako je potekal obisk društva Charles Close
na Geodetski upravi RS.

Tomaž Petek
Geodetska uprava Republike Slovenije
E-pošta: tomaz.petek@gov.si
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