Jurij Režek

Geodetska uprava Republike Slovenije je v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije
organizirala zaključno konferenco projekta »Vzpostavljanje evropskega prostorskega referenčnega
sistema v Sloveniji«.
Pri projektu, ki se formalno končuje v začetku leta 2011, je sodelovala vrsta domačih in tudi
tujih strokovnjakov iz naslednjih institucij:
- Geodetske uprave Republike Slovenije, Urada za geodezijo,
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- Geodetskega inštituta Slovenije,
- Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Oddelka za geodezijo,
- norveške državne geodetske uprave (Statens kartverk).
Na začetku projekta je bilo podpisano tudi pismo o sodelovanju z Zvezo geodetov Slovenije in
Gospodarskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev.

Otvoritev konference, mag. Jurij Režek

Njena ekscelenca gospa Guro Katharine Hellwig
Vikor z ministrom dr.Rokom Žarničem
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Namen projekta je bil vzpostavitev sodobne temeljne nacionalne geoinformacijske infrastrukture
v Sloveniji kot ene od osnov za trajnostni razvoj države. Podlaga zanj je Strategija osnovnega
geodetskega sistema, ki jo je leta 2004, na 73. redni seji, sprejela Vlada RS. Projekt je potekal v
treh vsebinskih sklopih: delovanje državnega omrežja stalnih postaj GNSS (omrežje SIGNAL),
vzpostavitev horizontalne komponente in vzpostavitev višinske komponente. Vrednost projekta
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je bila 1,8 milijona EUR, financiral pa se je iz sredstev proračuna Geodetske uprave RS in iz
norveškega finančnega mehanizma v obliki donacije. Več informacij in gradiva o projektu so na
voljo na spletnih straneh projekta1.
Zaključno konferenco smo izvedli 24. novembra 2010 v hotelu Mons v Ljubljani. V otvoritvenem
delu smo slišali govore:
- ministra za okolje in prostor dr. Roka Žarniča,
- generalnega direktorja Geodetske uprave RS Aleša Seliškarja,
- njene ekscelence gospe Guro Katharine Hellwig Vikor, veleposlanice Kraljevine Norveške v
Republiki Sloveniji,
- mag. Jurija Režka, direktorja Urada za geodezijo na Geodetski upravi RS in predsednika
Zveze geodetov Slovenije, ter
- dekana Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, prof. dr. Matjaža Mikoša.
V delu, ki je sledil, so bili najprej predstavljeni prispevki iz mednarodne prakse na področju
implementacije ESRS in proces vzpostavitve v Sloveniji. Med tujimi referenti smo slišali:
- Olava Vestola iz norveške državne geodetske uprave,
- prof. dr. Tomislava Bašiča z Geodetske fakultete Univerze v Zagrebu,
- Norberta Hoeggerla iz avstrijske geodetske uprave (BEV) in
- dr. Ambrusa Kenyeresa iz Satelitskega geodetskega observatorija, ki deluje pod okriljem
Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo na Madžarskem.
V nadaljevanju so sodelavci pri projektu iz Geodetske uprave RS ter iz organizacij, ki so bile
vključene v izvajanje projekta, predstavili rezultate projekta in dejavnosti, ki so bile v Sloveniji
izvedene v zadnjih treh letih. Predstavitve so imeli:
- mag. Klemen Medved, Geodetska uprava RS,
- dr. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije,
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- mag. Oskar Sterle, FGG, Oddelek za geodezijo,

Dekan FGG, prof. dr. Matjaž Mikoš
1

Direktorja Bence Toronji in Aleš Seliškar

http://e-prostor.gov.si/index.php?id=871
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Polna dvorana obiskovalcev

- Sandi Berk, Geodetski inštitut Slovenije,
- dr. Božo Koler, FGG, Oddelek za geodezijo,
- mag. Klemen Medved ter
- dr. Miran Kuhar, FGG, Oddelek za geodezijo.
Konferenca je privabila prek 170 udeležencev z znanstvenega in izobraževalnega področja ter
iz javne uprave in gospodarstva.
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Vodja projekta, mag. Klemen Medved

Na njej sta bila podpisana tudi Sporazum o sodelovanju ter izmenjavi podatkov in informacij
ter Sporazum o sodelovanju na področju izmenjave podatkov nacionalnih omrežij stalnih
GNSS postaj SIGNAL in GNSSnet.hu med Geodetsko upravo RS in Inštitutom za geodezijo
in daljinsko zaznavanje Republike Madžarske (FÖMI). To je sporazum že s tretjo sosednjo
državo o povezovanju GNSS-omrežij, saj sta bila že podpisana sporazuma z Republiko Avstrijo
in Republiko Hrvaško. Ob tej priložnosti je generalni direktor FÖMI gospod Bence Toronji
obiskal Geodetsko upravo RS in Geodetski inštitut Slovenije.
Zahvaljujem se vodjema projekta – sedanjemu mag. Klemnu Medvedu in njegovemu predhodniku
mag. Blažu Mozetiču –, vsem sodelavcem pri projektu, tistim, ki so sodelovali pri pripravi
strokovnih elaboratov, delavcem, ki so izvajali geodetske meritve na terenu, ter sodelavcem in
sodelavkam, ki so skrbeli za vodenje in administracijo projekta.

mag. Jurij Režek
Foto: Igor Karničnik
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Zahvaljujem se vsem udeležencem in gostom konference.
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