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Spoštovane bralke in bralci, dovolite mi, da vam v nekaj kratkih stavkih poskušam predstaviti nekatere
dogodke na Geodetski upravi RS od izida pretekle številke Geodetskega vestnika. Poleg rednega dela pri
vodenju in vzdrževanju nepremičninskih evidenc smo se predvsem dejavno vključevali v mednarodne
povezave.
Letno poročilo Geodetske uprave Republike Slovenije za leto 2014
Tako kot doslej smo tudi v letu 2015 pripravili letno poročilo Geodetske uprave Republike Slovenije za
preteklo leto. V dokumentu so povzete izvedene naloge v letu 2014 in je v obliki pdf dostopen v rubriki
Publikacije na naši spletni strani. Leto 2014 so zaznamovali predvsem burni odmevi na postopke množičnega vrednotenja nepremičnin in informativnih izračunov davka na nepremičnine, ter posledično na
urejanje podatkov o nepremičninah v registru nepremičnin. Ne smemo pa pozabiti, da sta geodetska
dejavnost in državna geodetska služba mnogo več od same registracije nepremičnin in njihovega vrednotenja za potrebe obdavčitve. Že pred več kot desetimi leti smo se strinjali, da se mora državna geodetska
služba iz administratorja zbirk prostorskih podatkov razviti v upravljavca podatkov, ki omogočajo urbani
in podeželski razvoj ter upravljanje zemljišč. V navedenem poročilu lahko preberete o mnogih dejavnostih
in nalogah, ki jih je Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla v letu 2014.
UN GGIM
V dneh od 3. do 7. avgusta 2015 je na sedežu Organizacije Združenih narodov v New Yorku potekalo
peto plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje geografskih informacij UN
GGIM. Udeležilo se ga je 120 delegatov iz 89 držav. Kot član izvršilnega odbora skupine strokovnjakov
za upravljanje geografskih informacij v Evropi, ki deluje v okviru statistične komisije pri Organizaciji
Združenih narodov (UN GGIM Evropa), se je navedenega zasedanja in vrste spremljevalnih sestankov
udeležil tudi predstavnik slovenske geodetske uprave Tomaž Petek.
Prva dva dneva sta bila namenjena spremljevalnim dogodkom zasedanja, sestankom, delavnicam in
seminarjem. V ponedeljek popoldan je bil organiziran sestanek na temo globalnega referenčnega okvira
(angl. global geodetic reference frame) in temeljnih prostorskih podatkov (angl. fundamental data), v
torek pa je bil izveden redni sestanek izvršilnega odbora UNGGIM Evropa in sestanek na temo ELF/
INSPIRE, na katerem smo sodelovali tudi predstavniki UN GGIM Evropa. Predstavnik Slovenije je
predstavil vključevanje naše geodetske uprave v izvajanje obveznosti direktive INSPIRE in vključevanje
v projekt ELF. Poleg tega so bili organizirani sestanki na temo pravnega in političnega okvira na področju geografskih informacij (angl. legal and policy issues), upravljanja zemljišč in zemljiške administracije
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(angl. land administration and management) ter doseganja ciljev vzdržnega razvoja z uporabo prostorskih
podatkov (angl. sustainable development goals).

Slika 1: Dvorana med plenarnim zasedanjem UN GGIM.

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja je bila vrsta formalnih opravil, od potrditve programa dela do
potrjevanja poročil regionalnih odborov in delovnih skupin, poleg tega so bile obravnavane vsebinske teme,
povezane z globalnim geodetskim referenčnim okvirom (GGRF), referenčnimi (temeljnimi) zbirkami
prostorskih podatkov ter trendi na področju geoinformatike in uporabe prostorskih informacij. Udeleženci
so razpravljali o povezovanju prostorskih in statističnih podatkov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki
jih je OZN dokončno opredelila ravno med zasedanjem in bodo sprejeti na zasedanju v septembru 2015.

Slika 2: Predstavnik Slovenije na zasedanju UN GGIM.

Opravljena je bila tudi razprava o strateških usmeritvah UN GGIM v prihodnjih petih letih. UNGGIM se
bo na strateški ravni še naprej ukvarjal z zagotavljanjem temeljnih nizov prostorskih podatkov, omogočal
bo njihovo čim širšo uporabo in si prizadeval za njihovo harmonizacijo. Ena od osrednjih prednostnih
nalog v naslednjih letih bo tudi delovanje v povezavi z uporabo geografskih informacij pri doseganju 17
globalnih ciljev trajnostnega razvoja, ki si jih je zastavila OZN.
| 638 |

GV_2015_3_drugi del (mojca foški's conflicted copy 2015-09-24).indd 638

1.10.2015 16:01:43

V razpravi se je izoblikovalo skupno stališče, da je lahko samo vzpostavljeno omrežje temeljnih podatkov
ustrezna podlaga, ki jo lahko ekonomsko-socialni svet pri OZN (ECOSOC) uporabi za določanje kazalnikov v okviru sistema za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Skupna ugotovitev je bila,
da so za povezovanje prostorskih in statističnih podatkov nujni tudi podatki o geolociranih naslovih in
administrativnih členitvah prostora. V razpravi je bila predstavljena tudi informacija o načrtovani organizaciji visokega foruma OZN, na katerem bo obravnavana vloga kakovostnih prostorskih podatkov pri
učinkovitem upravljanju zemljišč in zemljiški administraciji. Forum bo organiziran leta 2016 v Adis
Abebi v Afriki. UN GGIM je sklenil, da bo nadaljeval razpravo o standardih, ki so potrebni za upravljanje
geografskih informacij, v sodelovanju z vsemi mednarodnimi standardizacijskimi organizacijami. V ta
namen so izdelali vodnik o standardih in zbirko tehničnih priporočil s primeri dobre prakse za uporabo
standardov na področju prostorskih podatkov. Podan je bil poziv državam članicam, da navedene dokumente prevedejo v svoje jezike in tako približajo temo najširšemu krogu strokovnjakov. Na plenarnem
zasedanju UNGGIM je bilo obravnavanih in potrjenih petnajst poročil in drugih spremljevalnih dokumentov. Vsa gradiva so objavljena na spletni strani UN GGIM.
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