ZASEDANJE EUROGEOGRAPHICSOVE SKUPINE
ZA KAKOVOST

| 61/2 |

NOVICE | NEWS

GEODETSKI VESTNIK

Irena Ažman

V dneh od 5. do 7. aprila 2017 je na Geodetski upravi Republike Slovenije potekalo zasedanje EuroGeographiscove skupine za kakovost.
EuroGeographics je združenje evropskih organizacij, pristojnih za kartografijo in nepremičnine.
Združuje 60 organizacij iz 46 držav z namenom spodbujati razvoj evropske in nacionalnih infrastruktur za prostorske informacije s skupnim in usklajenim delovanjem na področju geografskih
informacij. Članice prek EuroGeographicsa sodelujejo pri oblikovanju politik s področja prostora
ter pri izmenjavi znanja in izkušenj za izvajanje svojih nalog. Za reševanje izzivov s posameznih
področij so oblikovana tako imenovana omrežja KEN za izmenjavo znanja (angl. knowledge
exchange network).
EuroGeographics ima v svoji viziji zapisano zavezo doseganja interoperabilnosti evropskih prostorskih
podatkov, za kar je nujna uporaba standardov. V ta namen je bila leta 2003 ustanovljena strokovna
skupina za kakovost prostorskih podatkov (leta 2011 je bila preimenovana v Data Quality Knowledge
Exchange Network), ki je v preteklih letih delovala na področju priprave priporočil glede uporabe standardov za kakovost prostorskih podatkov. Skupina se srečuje dvakrat na leto in ima več kot 45 aktivnih
članov iz 25 držav.
Poslanstvo in cilji skupine so:
—
—
—
—

vzpostavitev mreže strokovnjakov za kakovost podatkov,
podpora EuroGeographicsovi politiki za zagotavljanje evropske interoperabilnosti podatkov,
delitev znanja med članicami ter
spodbujanje izmenjave izkušenj in dobrih praks, povezanih s kakovostjo in njenim upravljanjem.

Skupina se sestaja dvakrat na leto, spomladi in jeseni. Na letošnjem spomladanskem zasedanju v Ljubljani
je sodelovalo sedemnajst udeležencev iz štirinajstih držav. Obravnavali so naslednje teme:
—
—
—
—
—

metodologija za zagotovitev usklajenosti med katastrskimi načrti in ortofoti,
podatkovna shramba za podatke v različnih ločljivostih,
odprti podatki,
dokumentarni sistem za podatkovne specifikacije,
validacija vodnega omrežja.

Poleg tega so bila obravnavana nacionalna poročila o dejavnostih v zvezi s kakovostjo, predstavljene
nekatere izvedene delavnice (na primer crowdsourcing), novosti v zvezi s standardi ISO 19xxx, izbrane so
bile predstavitve za naslednja srečanja in izvedena nadgradnja terminološkega slovarja skupine.
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Geodetska uprava Republike Slovenije je poleg nacionalnega poročila pripravila tri predstavitve:
—

predstavitev Geodetske uprave RS (Tomaž Petek),

—

Geodetska uprava RS in kakovost (Irena Ažman),

—

izboljšava položajne natančnosti zemljiškega katastra (Simon Sevnšek).

Slika 1: Udeleženci zasedanja.

Slika 2: Delovno.
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Več o srečanju je na voljo na EuroGeographicsovi spletni strani:
http://www.eurogeographics.org/content/qken-quality, kjer so objavljene tudi vse predstavitve s srečanja.
Mnoge geodetske uprave imajo lastne oddelke za zagotavljanje in upravljanje kakovosti. S tem področjem
se ukvarjajo celovito in sistematično ter ob upoštevanju ustreznih standardov ISO. Ugotovljeno je bilo,
da na Geodetski upravi Republike Slovenije potekajo številne dejavnosti v povezavi z zagotavljanjem tako
kakovosti podatkov kot tudi storitev za dostop do podatkov. Vendar so te naloge prepogosto vezane na
samo eno delovno področje, niso celovite, ne povezujejo različnih vsebin in pri njihovem uresničevanju
se premalo upoštevajo standardi ISO s področja geografskih informacij.
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