STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE V
GEODETSKEM VESTNIKU
Tomaž Petek
Pred vami je nova številka Geodetskega vestnika, v kateri vam ponujamo v branje prispevke, ki
obravnavajo delo in naloge Geodetske uprave Republike Slovenije.
Preteklo četrtletje je poleg odmevnega in dobro organiziranega Geodetskega dneva zaznamoval
rebalans državnega proračuna. Čeprav so aktualni dogodki napovedovali dodatno krčenje
sredstev, namenjenih za programe državne uprave, torej tudi geodetske službe, se je spet odprla
vrsta ključnih in strateških vprašanj, do kje se še da zmanjševati in kdaj to privede do ukinitve
nekaterih področji. Med nastajanjem tega uvodnika žal še ne moremo sporočiti končnega izida,
zato bom to temo prihranil za naslednjo številko. Tokrat bi želel opozoriti na nekatere dosežke
in dogodke, za katere menimo, da jih je vredno predstaviti.
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Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji, ki je potekala 27. 5. 2010, obravnavala in sprejela
poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji. V
sodelovanju z upravljavci zbirk prostorskih podatkov ga je pripravila Geodetska uprava Republike
Slovenije, ki v skladu z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije opravlja naloge
nacionalne kontaktne točke. Vsebina poročila o zagotavljanju infrastrukture za prostorske
informacije je opredeljena v odločbi Evropske komisije z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive
2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja. V poročilu je opisano
sedanje stanje na področju vzpostavljanja informacijske infrastrukture za prostorske informacije.
Povzete so dejavnosti in načrti, ki jih bo Slovenija izvedla v naslednjih letih, ter opisani postopki
usklajevanja in povezovanja prostorskih podatkov in storitev, povezanih s prostorskimi podatki.
V medresorski obravnavi, ki je potekala, so resorji predložili le nekaj manjših dopolnitev, ki so
v celoti upoštevane v predlogu poročila. Vlada je naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da
sprejeto poročilo pošlje Evropski komisiji.
Na Geodetski upravi Republike Slovenije smo 13. maja 2010 sprejeli delegacijo geoprostorske
službe Ministrstva za obrambo Republike Italije. V njej sta bila vodja geoprostorskega oddelka
polkovnik Dino Rainone in vodja službe »geometoc« italijanske vojske, stotnik Giovanni Lanuto.
Gostom smo predstavili delovno področje državne geodetske službe ter si z njimi izmenjali
izkušnje s področja kartografije, aerosnemanja, vodenja nepremičninskih evidenc in vključenosti
v mednarodne projekte in organizacije.
Poročilo s 27. strokovnega srečanja geodetskih uprav Avstrije, Slovaške, Slovenije, Južne Tirolske,
Trentina, Češke, Madžarske in Hrvaške, ki je potekalo od 10. do 12. maja 2010 v Vukovarju na
Hrvaškem, sta pripravila Martina Vošnjak in Damjan Kvas.
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Naj vam tudi ob koncu tokratnega uvodnika zaželim prijetno prebiranje in vas povabim k
pošiljanju prispevkov za naslednjo številko Geodetskega vestnika.

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

Novembra 2009 je potekala okrogla miza o izkušnjah pri upravljanju zemljišč v državah, nastalih
na območju zahodnega Balkana. Organizator okrogle mize je bila Republiška uprava za geodetske
in premoženjsko-pravne zadeve Republike Srbske. Namen srečanja je bila izmenjava izkušenj
in iskanje optimalnega koncepta evidentiranja nepremičnin v povezavi s Predlogom zakona o
zemljiških knjigah Republike Srbske. V poročilu Romana Novšaka lahko preberemo povzetek
razprave na tej okrogli mizi.
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