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GENERALNA SKUPŠČINA EUROGEOGRAPHICSA 2008

Tomaž Petek

Združenje evropskih geodetskih in kartografskih uprav in agencija EuroGeographics sta letošnje
redno letno zasedanje skupščine organizirala v času od 6. do 8. oktobra 2008 v romunskem mestu
Sibiu. Udeležili smo se ga predstavniki 52 organizacij iz 40 držav, ki so članice združenja.
Na zasedanju smo pregledali realizacijo programa del za preteklo leto in sprejeli nekatere strateške
dokumente in nov program del, potrdili proračun ter opravili volitve v organe združenja. Tema
letošnjega zasedanja je bila »prostorsko usmerjena družba« in vloga katastrskih in kartografskih
uprav oziroma agencij (v nadaljevanju NMCA). Pod izrazom »prostorsko usmerjena družba« je
mišljena takšna družba, v kateri je večina odločitev zasnovanih na uporabi prostorskih podatkov
ter v kateri je prav tako večina poslovnih potez narejenih z uporabo teh podatkov. Zasedanje je
bilo namenjeno tudi izvajanju direktive INSPIRE v posameznih državah in vlogi NMCA pri tem.

Slika 1: Dvorana z udeleženci zasedanja v Sibiu (foto: ANCPI)

Prvi dan je potekal v znamenju predstavitev aktivnosti, ki jih je združenje izvajalo doslej. Opisani
so bili projekti GEOSS in Kopernikus (oz. GMES). Poudarjena je bila dilema, ki se je pojavila,
potem ko so v projektu Kopernikus predstavili namero, da vzpostavijo določene nove podatkovne
sloje za potrebe izvajanja evropskega monitoringa. Gre za podvajanje in izključevanje obstoječih
uradnih institucij, ki pokrivajo območje posamezne države. Ker nameravajo v okviru tega projekta
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Slika 2: »Gasilska« slika udeležencev zasedanja (foto: ANCPI)
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pripraviti tudi zakonodajo (direktiva ali celo uredbe), to pomeni, da bosta na ravni EU odslej isto
področje urejali dve zakonodaji. Udeleženci smo se strinjali, da je treba preprečiti podvajanje
zajema podatkov in da bi morali spodbuditi enkraten zajem in večkratno souporabo prostorskih
podatkov.

V razpravi o tem, kako naj se EuroGeographics vključi v aktivnosti, povezane z direktivo INSPIRE,
in o strategiji organizacije za prihodnje obdobje je bilo poudarjeno, da je strategija
EuroGeographicsa zasnovana tako, da spodbuja oblikovanje kartografsko-katastrskih organizacij
kot modernih, učinkovitih, transparentnih, varnih in dinamičnih organizacij, ki ponujajo ustrezne
storitve uporabnikom prostorskih podatkov. V upravni odbor EuroGeographicsa (management
board) sta bila izvoljena nova člana (Moldavija in Belgija), medtem ko sta bila mandata spet
potrjena predstavniku Hrvaške in predstavnici Nizozemske. Z veliko večino glasov sta bila v
EGG sprejeta dva nova člana, in sicer Madžarska vojaška kartografska služba (Geoinformation
Service, Hungarian Defence Forces) in Register of Scotland.
V okviru delavnic, ki so potekale v manjših skupinah, je bilo obravnavano vprašanje, kako lahko
EGG še bolje izpolni pričakovanja posameznih članic združenja. Podprto je bilo priporočilo, da
se zaradi večjega vpliva na organe EU in koordinacijo sodelovanja z njimi sedež EGG preseli v
Bruselj. Več aktivnosti je bilo priporočenih na marketinškem področju in pri uporabi spletnih
strani članic. Ker so poslovni modeli članic EGG zelo različni, je prevladalo mnenje, da je treba
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Organizacijske in tehnološke izzive, pred katerimi so članice EGG, sta povzela Vanessa Lawrence,
Ordnance Survey iz Velike Britanije, in Željko Bačič, Državna geodetska uprava Republike Hrvaške.
Prihodnost posameznih NMCA bo močno soodvisna od globalnih dogodkov, kot so svetovna
nepremičninska in finančna kriza, spremljanje stanja in odzivanje na globalno segrevanje ipd.
Hkrati se v zvezi s prostorskimi podatki, njihovo uporabo in distribucijo kažejo izzivi tehnoloških
sprememb in vse hujše konkurence trga, na kar mnogi NMCA žal še niso pripravljeni, sta si bila
enotna predavatelja.
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nameniti nekaj več pozornosti obravnavi analize stroškov in koristi (cost-benefit) teh modelov in
organizirati delavnico na to temo. Prav tako je bila sprejeta usmeritev, da EGG vzpostavi stik s
predstavniki komercialnih ponudnikov prostorskih podatkov, kot sta Google in Microsoft.

Slika 3: Predsednik EuroGeographicsa Magnus Gudmundsson (foto: ANCPI)

V popoldanskem delu so se predstavili tudi partnerski projekti, in sicer EuroSDR, EUREF in
drugi, s katerimi se EGG povezuje. Ob koncu zasedanja so bila podana še poročila o finančnem
stanju in realizaciji programa v letu 2008 ter predstavljen in z glasovanjem sprejet program za
prihodnje leto.
Najpomembnejši poudarki za nadaljnje delo so:
- krepitev sodelovanja in povečanje vključenosti članic v skupne naloge in povezave med
članicami in osrednjo pisarno
- lobiranje pri organih EU za področje prostorske infrastrukture in vloge članic pri izpolnjevanju
zahtev INSPIRE, zaradi tega je bila sprejeta tudi odločitev o selitvi pisarne EGG v Bruselj
- nadaljevaje projekta Esdin s širitvijo števila vključenih članic
- oblikovanje podatkovnih zbirk na ravni celotne Evrope z jasno politiko distribucije in dostopa
ter podrobnejši zajem podatkov za ERM
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- povezava z drugimi projekti EU (State boundery of Europe, SBE)
- pripraviti strategijo za postprojektne aktivnosti pri delovanju EuroGeonames po februarju
2009 – kar je naloga tudi konzorcija projekta
- zagotovitev stabilnega financiranja združenja.
Geodetska uprava ima kot članica EuroGeographica (v nadaljevanju EGG) pravico in obveznost
sodelovati pri oblikovanju in izvajanju letnega programa združenja. Iz programa, sprejetega na
tokratnem zasedanju, lahko povzamemo naslednje obveznosti:
- spremljanje in aktivno vključevanje v projekte, ki jih izvaja EuroGeographics, in sicer na
naslednjih področjih:
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o sodelovanje pri vzdrževanju in razvoju obstoječih izdelkov, kot so Euroboundary, ERM,
EGM, EuroDEM, EuroGeoName, EuroRoad, ter storitvah, kot je EuroMApFinder
o zagotavljanje medopravilnosti – spremljanje potreb projekta ESDIN, spremljanje priprave
in vključevanje v oblikovanje izvedbenih pravil INSPIRE ter povezava s programom
Kopernikus (oz. GMES)
o sodelovanje pri izmenjavi primerov dobrih praks na podlagi poziva posamezne delovne
skupine v okviru EGG
- vključevanje v program EuroSpec
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- plačilo članarine za leto 2009.
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o angažiranje oziroma odzivanje »Engagement« – reagiranje na evropske direktive politike
in usmeritve
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