STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

27. STROKOVNO SREČANJE GEODETSKIH UPRAV
AVSTRIJE, SLOVAŠKE, SLOVENIJE, JUŽNE TIROLSKE,
TRENTINA, ČEŠKE, MADŽARSKE IN HRVAŠKE
Martina Vošnjak, Damjan Kvas
Strokovno srečanje geodetskih uprav Avstrije, Slovaške, Slovenije, Južne Tirolske, Trentina,
Češke, Madžarske in Hrvaške, ki je bilo letos organizirano sedemindvajsetič, je potekalo od 10.
do 12. maja 2010 v Vukovarju na Hrvaškem. Na njem je sodelovalo 21 predstavnikov geodetskih
uprav. Letošnja tema prispevkov in razprave je bila: Informacijski sistemi in elektronske storitve
v katastru. Kot predstavnika Geodetske uprave RS sva sodelovala Martina Vošnjak, univ. dipl.
inž. geodezije, in mag. Damjan Kvas, univ. dipl. inž. geodezije. Pripravila sva referat na naslovno
temo, v katerem sva predstavila organizacijo informacijskega sistema Geodetske uprave RS,
elektronske storitve, zbirke prostorskih podatkov in njihovo vsebino, dostop do geodetskih
podatkov ter nekatere načrte za prihodnost.
Predstavitve in spremljajoče razprave so pokazale, da obstaja nekaj skupnih točk glede stanja
in razvoja informacijskih sistemov in elektronskih storitev:
• naslov srečanja oziroma letošnja tema sta aktualna in sta v središču dogajanja v vseh geodetskih
upravah držav udeleženk;
• med razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije in GIS-ov smo prišli do spoznanja,
da decentralizirani sistemi ne ustrezajo več današnjim potrebam, zato se postavljajo bolj ali
manj centralizirani katastrski informacijski sistemi;
• vsi novi sistemi združujejo pisne in grafične podatke v modernih GIS-bazah. Tudi na podlagi
predstavitev je mogoče ugotoviti, da informacijska tehnologija sama po sebi ne omejuje razvoja
tovrstnih sistemov;
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• poleg združevanja lokalnih podatkovnih baz je opazen trend povezovanja z drugimi državnimi
podatkovnimi bazami. Pogosto gre za dvosmerno izmenjavo podatkov med povezanimi
evidencami na ravni razvoja e-uprave;
• predstavitve so večinoma obravnavale elektronsko zbiranje in izdajanje dokumentov.
Udeleženci so si bili enotni, da prihodnost pomenijo elektronske komunikacije, zbiranje in
izdajanje dokumentov, uporabniki se manj zanimajo za ozadje nastanka podatkov.
Letošnji gostitelji, Državna geodetska uprava Republike Hrvaške, so se izjemno izkazali pri
organizaciji strokovnega srečanja ter predstavitvi mesta Vukovar, njegove zgodovine in seveda
tudi dogodkov iz domovinske vojne, ko je bilo mesto popolnoma porušeno. Takratne posledice
smo si ogledali pod vodstvom predstavnikov Vukovarsko-sremske županije in mesta Vukovar. Z
ladjo smo se po Donavi odpeljali še v mesto Ilok in si ogledali tamkajšnje znamenitosti.
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- izboljšav katastrskih načrtov,
- digitalnega arhiva,
- poslovanja z dokumentarnim gradivom.

Martina Vošnjak in mag. Damjan Kvas
MOP – Geodetska uprava RS, OGU Celje,
e-pošta: martina.vosnjak@gov.si, damjan.kvas@gov.si
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K poročilu prilagamo fotografijo z željo,
da bi prepoznali katerega od udeležencev,
ki pošiljajo prijateljske pozdrave številnim
kolegom in vodstvu Geodetske uprave RS.
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Organizator 28. strokovnega srečanja je
Madžarska, potekalo bo v Peczu. Glede teme
še poteka korespondenčna razprava, in sicer
se vrti okrog treh predlogov:
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