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Zasedanje generalne skupščine EuroGeographicsa

V času od 5. do 7. oktobra 2015 je bila v Beogradu organizirana redna letna
skupščina združenja evropskih kartografskih in katastrskih uprav, ki deluje pod
imenom »Eurogeographics«. Generalne skupščine se je udeležilo 140
udeležencev iz 40 držav.

(foto:EuroGeographics)

V uvodnem delu konference je predstavnik beljgiske vlade Frank Leyman
predstavil nekaj primerov povezovanja aktivnosti eUprave z uporabo prostorskih
podatkov. V svojem predavanju je ponovil pomen kakovostnih in predvsem
enostavno dostopnih prostorskih podatkov v procesih ki jih državna uprava
izvaja za državljane in v drugih področjih življenja. Povezavo med projektom
ELF in njegov prispevek k programom eUprave na evropski ravni je predstavil
predstavnik Nemčije Hansjoerg Kutterer, ki je svojo predstavitev povezal tudi s
primeri dobre prakse iz nemških zveznih dežel.

V nadaljevanju so sledile predstavitve o uporabi odprtih podatkov na primeru
Danske in povezavi prostorskih podatkov s statističnimi podatki in
vzpostavljanjem infrastrukture za prostorske podatke kot so to storile Srbija in
Estonija.
V popoldanskem delu zasedanja je bila organizirana vrsta okroglih miz na
katerih so sodelovali prisotni generalni direktorji in obravnavali naslednje
aktualne teme:
-

Razvoj skupne vizije za nadaljevanje projekta ELF,
Kakšni izzivi so pred NMCA in kako se bomo odzvali na spremenjeno
vlogo NMCA v bodoče,
Kako se bodo NMCA odzvali na nove možne vire za pridobivanje
prostorskih podatkov.

Naslednji dan konference je bila v uvodu organizirana sekcija namenjena
regionalnemu sodelovanju v okviru katere so bili predstavljeni primeri
sodelovanja med geodetskimi in katastrskimi upravami iz zahodnega Balkana in
iz nordijskih držav. Nordijske države so pripravile strategijo skupnega
sodelovanja, ki vsebuje šest skupnih strateških ciljev in sicer: izpolnjevanje
potrebam skupnosti, pozicioniranje NMCA v bodoče, zagotavljanje storitev in
podatkov za prihodnost, postati učinkovita organizacija, skrbeti za jasne
kompetence in sodelovanje na mednarodnem področju. Poleg strategije so za
vsakega od navedenih ciljev vzpostavili delovne skupine in program dela zanje.
Sodelovanje na področju držav zahodnega Balkana je predstavil Lorenc Cala,
direktor ASIG (State Authority of Geospatial Information) ustanovljeni leta 2013
na podlagi zakona iz leta 2012 z namenom koordinacije vzpostavljanja
infrastrukture za prostorske podatke v Albaniji. Opisal je izkušnje in koristi, ki jih
imajo sodelujoče agencije od projekta IMPULS, ki ima za cilj zagotoviti usklajen
in harmoniziran pristop k vzpostavljanju infrastrukture za prostorske informacije
v regiji.
V sklopu te sekcije je bila izvedena tudi formalna predaja podatkov
Eurogeographicsu s strani držav zahodnega Balkana za potrebe izvajanja
skupnih projektov in izdelkov na ravni združenja. Predstavnik Evropske okoljske
agencije Stefan Jensen je predstavil napore ki jih na področju zagotavljanja
temeljnih podatkovnih nizov izvaja agencija v okviru programa Copernicus in
projekt CORDA – core reference data access. V dinamični razpravi, ki je sledila
predstavitvi so bila odprta številna vprašanja povezana z zagotavljanjem
izvornih podatkov iz držav članic in njihove uporabe na pan-evropski ravni v
primerjavi z zagotavljanjem novih zbirk podatkov na ravni EEA. Prevladalo je
mnenje da morajo ostati osnovna načela INSPIRE še vedno edini cilj
zagotavljanja prostorskih podatkov na EU ravni, vendar je potrebno razumeti,
da je v obdobju do 2021 še vedno potrebno določeno vsebine zagotavljati po
načelu od zgoraj navzdol, saj bi v nasprotnem primeru tvegali da ne bi imeli
vseh potrebnih vsebin na voljo.
V popoldanskem delu je bil izveden še formalni del generalne skupščine
združenja Eurogeographics. Obravnavano je bilo poročilo upravnega odbora

združenja o opravljenih aktivnostih v letu 2015 ter predstavljen programa del za
leto 2015 in finančni načrt združenja. Vsi navedeni dokumenti so bili sprejeti ob
zaključku zasedanja, ko je bilo opravljeno tudi glasovanje o novih članih
upravnega odbora.
Na volitvah novih članov upravnega odbora sta bila izvoljena predstavnika
Avstrije (Werner Hoffman) in Rusije (Igor Vasilijev). Naslednja generalna
skupščina EuroGeographicsa bo organizirana v Budimpešti od 2. do 4. oktobra
2016.
Naslednji dan je bilo izvedeno drugo plenarno zasedanje skupine UN GGIM za
Evropo (www.unggim.org). Predstavljeni so bili rezultati po prvem letu delovanja
regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z
geografskimi informacijami UN GGIM Evropa. Irena Vojačkova je v uvodnem
nagovoru udeležencem predstavila aktivnosti, ki jih izvaja UNDP in kako
geografski podatki pripomorejo k učinkovitemu upravljanju nalog razvojnega
programa OZN in pri obvladovanju posledic naravnih nesreč.
Predstavnik nevladne organizacije Flowminder Linus Bengtsson je v vabljenem
predavanju orisal delovanje organizacije, ki se ukvarja s podatki o
zdravstvenem stanju prebivalstva (www.flowminder.org). Pri obravnavanju in
analiziranju podatkov o zdravstvenem stanju prebivalcev in stanju nalezljivih
bolezni po svetu uporabljajo tako podatke o prebivalstvu kot tudi podatke
mobilnih operaterjev in geografske podatke ter podatke pridobljene iz tako
imenovanega »crowdsoucinga«. Nekaj primerov je dostopnih na spletni strani
www.worldpop.org. Sledila je predstavitev vloge in pomena geo-prostorskih
podatkov pri doseganju 17 ciljev vzdržnega razvoja, ki jih je sprejela generalna
skupščina OZN na zasedanju septembra 2015. Mnogo pozornosti pa je bilo
namenjeno tudi uporabi podatkov o prostoru in okolju pri izdelavi in spremljanju
indikatorjev za doseganje ciljev vzdržnega in trajnostnega razvoja.

Zasedanja generalne skupščine EuroGeographicsa in UN GGIM Evropa so se v
imenu Geodetske uprave republike Slovenije udeležili Anton Kupic, Erna Flogie
Dolinar in Tomaž Petek. Na skupščini je bil sprejet program dela za naslednje
leto in potrjena višina članarine za člane združenja EuroGeographicsa. Prav
tako je bil potrjen delovni program UN GGIM Evropa. Geodetska uprava bo tudi
v naslednjem letu aktivno sodelovala v projektu ELF in pri delu KEN skupin v
okviru združenja EuroGeographicsa. Predstavnik Geodetske uprave bo tudi v
naslednjem letu opravljal delo člana upravnega odbora UN GGIM Evropa in
sodeloval pri delu tega odbora. Naslednja generalna skupščina
EuroGeographicsa in plenarno zasedanje UN GGIM Evropa bo 5. oktobra 2016
prav tako v Budimpešti.
Pripravil:Tomaž Petek

