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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



VSEBINA

•Zakaj? – neusklajenost

•Kaj? – GRS, TOPO, INSP, HIDRO 

•Kdo? – MKO in MZIP v sodelovanju z Norvežani

•Kdaj? – 2013 do 2016

•S čim? - NFM 



ZAKAJ?

– neusklajenost vodarskih in topografskih definicij 
hidrografskih objektov

– zaključki posveta'Posledice nezanesljivega 
višinskega sistema za upravljanje z vodami' -
Ministrstvo za okolje in prostor, februar 2011

• http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-
circle/javna/library?l=/sodelovanj_institucijami/nezane
sljivega_1122011&vm=detailed&sb=Title.



ZAKAJ?

- Trenutna zanesljivost višinskega sistema od 14 do 40 – 60 cm, 

- obstoječi protipoplavni nasipi, projektirani za stoletne vode,      
imajo varnostne višine 50 do 80 cm, 

- zahtevana natančnost določevanja višine vodne gladine je večja 
od natančnosti državnih višinskih referenčnih točk in potrebne so 

- izboljšave podlag za modeliranje poplavnih območij z LIDAR, 
katerega zahtevana višinska natančnost snemanja je 15 cm, 
trenutna natančnost geodetske reference (geoida) pa je slabša 
od nje.



KAJ?

'Posodobitev prostorske podatkovne 
infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic 
poplav', v okviru NFM: 

1. Geodetski referenčni sistem

2. Topografska baza

3. INSPIRE omrežne storitve

4. Hidrografska baza



KAJ, podrobneje?
1. Prehod na nov državni višinski sistem, 
homogene in evropsko primerljive kakovosti, 
določitev ploskve geoida visoke kakovosti (GRS)

2. Novi topografski podatkovni model skladen z 
INSPIRE, zajem in spletne storitve izdajanja 
podatkov (TOPO)

3. Priprava omrežnih storitev za: metapodatke, 
iskanje, transformacijo, vpogled in prenos 
izbranih slojev (INSP)



KAJ, podrobneje?

4. Novi hidrografski podatkovni model skladen z 
INSPIRE, preoblikovanje obstoječih podatkov

(HIDRO)

=> 1- 4: opredeljene javnosti, sodelovanje z 
javnostmi po podprojektih!
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TOPO

Vzpostavitev topografske baze velike natančnosti, ki bo 

v največji možni meri skladna z zahtevami direktive 

INSPIRE:

 Nov topografski podatkovni model

 Vzpostavitev topografske baze

 Pretvorba že obstoječih podatkov 



TOPO

Zajem in posodobitev podatkov: 

 Navodila za zajem podatkov ter zajem podatkov

 Razvoj spletnega servisa za prikaz topografskih   

podatkov

 Razvoj metod in procesov za bodoče vzdrževanje 

topografskih podatkov



16

TOPO

Dvodimenzionalni in 

tridimenzionalni 

prikazi



INSP

3.1. Informiranje, usposabljanje in svetovanje

3.2. Skupna infrastruktura
3.2.1 Metapodatki 
3.2.2 Topografski podatkovni sloji, vzpostavljeni v 

TOPO podprojektu, vključeni v distribucijski sistem 
geodetske uprave



INSP

3.3. Omrežne storitve
3.3.1. Omrežne storitve – načrtovanje in  

metodologija
3.3.2 Omrežne storitve za topografske podatke
3.3.3 Omrežne storitve za DOF in RPE



INSP

3.1.Informiranje, usposabljanje in svetovanje

– Program za izgradnjo zmogljivosti 
– Navodila za medopravilnost zbirk prostorskih 

podatkov in storitev 
– Navodila za oblikovanje podatkovne politike 

(dostop do podatkov in storitev)
– Gradiva za promocijo projekta INSPIRE 
– 3 delavnice, 4 seminarji, 1 konferenca, 2 študijska 

obiska 
– Svetovalne storitve  (SK-NMA, NLSI)



HIDRO

• vzpostavitev podatkovne zbirke za hidrografijo 
skladne z INSPIRE

• transformacija hidrografskih podatkov v nov 
podatkovni model

• določitev postopkov posodabljanja, 
nadgradnje in vzdrževanja



HIDRO
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ZAKLJUČEK

• Kdo? – MKO in MZIP v sodelovanju z norveško 
geodetsko upravo

• Kdaj? – 2013 do 2016

• S čim? – NFM 2/3, lastna sredstva 1/3 



Hvala za pozornost!


