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UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE V
GEODETSKEM VESTNIKU
Tomaž Petek
Dragi bralci Geodetskega vestnika, pred vami je četrta, letos zadnja številka in tudi v njej ne
manjkajo strani, na katerih vas seznanjamo z novostmi in dogodki s področja dela in dejavnosti
državne geodetske službe. Čeprav smo se zaposleni na Geodetski upravi poleg rednega dela
večinoma ukvarjali s pripravami na projekt obveščanja lastnikov o izračunani vrednosti njihovih
nepremičnin, je iz prispevkov razvidno, da smo počeli še mnogo drugega.
Nekaj informaciji o pripravah na projekt obveščanja nam v nadaljevanju predstavlja Franci
Ravnihar.
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 29. 10. 2009 obravnavala in potrdila besedilo Predloga
zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Vsebino zakona, s katerim se bodo v
pravni red Republike Slovenije prenesle obveznosti iz direktive INSPIRE, sva vam v kratkem
prispevku predstavila s kolegico Ireno Ažman.
Evropska komisija je sprejela že nekaj uredb in odločb na podlagi navedene direktive. O vsebini
Uredbe o omrežnih storitvah, ki določa, da morajo države članice vzpostaviti in upravljati omrežje
storitev za zbirke prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, nas seznanja
prispevek, ki ga je pripravila Irena Ažman.
V Hotelu Mons je 13. oktobra 2009 potekala II. konferenca na temo evidentiranja gospodarske
javne infrastrukture v Sloveniji. Organizirala jo je Geodetska uprava Republike Slovenije v
sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Nekaj podrobnosti z
dogodka je v prispevku strnila Darja Tibaut.
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O trendih na področju satelitskih podatkov, kjer je vse večja ponudba podatkov visoke ločljivosti,
nas v prispevku z naslovom Seminar o satelitskem kartiranju EuroMap3S seznanja Peter Prešeren.
O poteku in rezultatih projekta EuroGeoNames (EGN), ki ga je sofinancirala Evropska komisija v
okviru programa eContentplus in v katerem je sodelovala tudi Geodetska uprava RS, nas informira
Marija Brnot. V projektu je bila zgrajena in vzpostavljena skupna evropska infrastruktura za
zemljepisna imena, ki je povezala uradne podatke o zemljepisnih imenih sodelujočih evropskih
državnih kartografskih in katastrskih agencij.
Intergeo je zagotovo postal največji svetovni konferenčni in trgovski dogodek na področju
geodezije, geoinformatike in zemljiškega upravljanja. Intergea 2009, ki je potekal od 22. do
24. septembra v nemškem Karlsruheju tik ob francosko-nemški meji, se je v okviru norveškega
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Tudi tokrat vam želim prijetno prebiranje, poleg tega vam voščim srečno in uspešno leto 2010
ter vas vabim k pošiljanju prispevkov za Geodetski vestnik.
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finančnega mehanizma udeležila tudi skupina zaposlenih na Geodetski upravi RS. V prispevku,
ki ga je pripravil Simon Sevenšek, so strnjeni vtisi z dogodka.
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