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Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, moja ugotovitev iz uvodnika v pretekli
številki se je izkazala za preroško. Dogajanje v naši družbi je dejansko zelo dinamično in precej
nepredvidljivo, zato lahko ponovim svojo trditev, da bodo razmere v času, ko boste prebirali te
vrstice, zagotovo spet drugačne, kot so danes, ko nastaja pričujoči uvodnik. Čeprav je težko biti
povsem aktualen pri napovedih prihodnjih dogodkov, smo se tudi za to številko Geodetskega
vestnika odločili zbrati nekaj prispevkov o delu in dejavnostih Geodetske uprave Republike
Slovenije v preteklih treh mesecih.
Geodetska uprava Republike Slovenije je v preteklem četrtletju poleg rednih nalog vodenja
in vzdrževanja geodetskih evidenc predvsem začenjala postopke javnih naročil za izvedbo
storitev iz programa državne geodetske službe za leti 2013 in 2014. Po sprejetem programu
del in potrjenem državnem proračunu smo namreč lahko nadaljevali program projektov za
posodabljanje sistema registracije nepremičnin in upravljanja prostora. Sem se prištevata tudi
izboljšava položajne natančnosti katastrskih načrtov in vzpostavljanje učinkovite infrastrukture
za prostorske informacije.
Geodetska uprava RS se je kot dejavna članica združenja evropskih kartografskih in katastrskih
uprav EuroGeographics vključila v projekt European Location Framework – ELF, ki ga izvaja
navedeno združenje. Projekt se je začel 1. 3. 2013, doslej pa so bile izvedene štiri uvodne delavnice.
Aprila je bil uvodni sestanek v Frankfurtu, s katerim nas v svojem prispevku seznanja kolegica
Marjana Duhovnik.
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Dne 25. aprila 2013 je Geodetska uprava RS organizirala konferenco o zbirnem katastru
gospodarske javne infrastrukture. Nekaj utrinkov s te delavnice lahko najdete v članku, ki ga je
pripravila Darja Tibaut.
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Sodelavki Martina Vošnjak in Darja Majcen sta se udeležili srečanja geodetskih uprav, ki delujejo
na območju nekdanje avstro-ogrske monarhije. Na dogodku sta predstavili referat o razvoju
zemljiškega katastra v Sloveniji in načrtih za prihodnje. Nekaj povzetkov najdete v njunem
prispevku v tej številki revije.
Kot v vsakem uvodniku doslej naj vam tudi tokrat zaželim prijetno prebiranje Geodetskega
vestnika.
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