Tomaž Petek

Globoko smo že zakoračili v leto 2009, ki ga mnogi povezujejo z recesijo, in pred vami je prva
letošnja številka Geodetskega vestnika. Tudi tokrat vam v branje ponujamo gradivo, ki obravnava
delo in naloge Geodetske uprave Republike Slovenije.
Če sem pred letom dni tu zapisal, da je slovenska državna geodezija pred vrsto izzivov in
pomembnih nalog, potem lahko ugotovim, da je stanje tudi letos podobno, le realizacija bo
zaradi krčenja razpoložljivih sredstev nekoliko težja.
V povzetku poročila o delu Geodetske uprave RS za leto 2008 sem opisal naloge, ki smo jih
uresničili v preteklem letu. Dokument je bil med nastajanjem te številke še na stopnji predloga,
a verjamem, da bo že sprejet, ko boste prebirali tokratno izdajo Geodetskega vestnika.
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Prispevek, ki povzema naloge geodetske uprave v zvezi z izvajanjem evropske direktive INSPIRE
na področju metapodatkovnih opisov, je pripravila Irena Ažman. Predstavila je vsebino in zahteve,
ki jih prinaša Uredba Komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive
2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov, ki je začela veljati 24. decembra
2008.

Gregor Gradišar nas v svojem prispevku seznanja s povzetki tako imenovanega »poročila ZUP«,
ki sicer ne odraža dela na vseh področij dela Geodetske uprave Republike Slovenije, saj na
primer ne pokriva nalog s področja topografije, kartografije, osnovnega geodetskega sistema,
množičnega vrednotenja, prevzemov sprememb podatkov. Vseeno pa je dober kazalec obsega in
kakovosti dela Geodetske uprave Republike Slovenije. Predstavlja dejavnosti s področja vodenja
upravnih postopkov, ki so glavnina dela območnih geodetskih uprav, delno pa tudi urada za
nepremičnine in glavnega urada
Geodetska uprava je v začetku januarja uporabnikom ponudila prenovljen spletni portal na naslovu
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Ista avtorica nam je pripravila prispevek, v katerem opisuje zanimivo dejavnost restavriranja
starih instrumentov, s katero se ukvarja kolega mag. Janez Slak. Na geodetski upravi so v kleteh,
na podstrešjih in še kje samevali v pajčevine zaviti, nekoč nepogrešljivi terenski pomočniki, zdaj
pa le še nepotrebni kosi železja in lečja … Z izrednim prizadevanjem in navdušenjem je v prostem
času marsikateri instrument iztrgal iz objema pozabe, tako da danes restavrirani ponosno krasijo
prostore Geodetske uprave RS.

127
stevilka 3_09.pmd

127

3/16/2009, 8:47 PM

S TRANI GE
ODET
SKE UPRA
VE RS
GEODET
ODETSKE
UPRAVE
Geodetski vestnik 53/2009 – 1

http://prostor.gov.si, ki je vstopna točka do informacij, storitev in aplikacij v povezavi z geodetskimi
podatki ter podatki o nepremičninah. Informacijo o tem je pripravil Uroš Mladenovič.
Danijel Boldin nas v svojem prispevku obvešča, da sta slovenska koordinatna sistema vpisana v
zbirko EPSG. To je zbirka, ki vsebuje geodetske podatke, potrebne za opredelitev različnih
referenčnih koordinatnih sistemov.
Dovolite mi, da vam zaželim prijetno prebiranje in vas povabim k pošiljanju prispevkov za naslednjo
številko Geodetskega vestnika.

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