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25. JUBILEJNO SREČANJE SREDNJEEVROPSKIH
GEODETSKIH UPRAV
7.– 9. MAJ 2008

Martina Vošnjak

Priti skupaj je začetek, ostati skupaj je napredek, delati skupaj je uspeh. (Henry Ford)

Misel, ki nas je pričakala na pozdravnem pismu ob začetku letošnjega že 25. strokovnega srečanja
srednjeevropskih geodetskih uprav in nas spremljala vse do slovesa.
Letošnja gostiteljica je bila Italija. V času od 7. do 9. maja nas je gostila v zdraviliškem mestecu
Merano, Južna Tirolska in izvedla v vseh pogledih vrhunski dogodek.

Slika 1: Utrinek z vrta gradu Trauttmansdorff (foto:
Ema Pogorelčnik).

Slika 2: Udeleženci 25. strokovnega srečanja
srednjeevropskih geodetskih uprav
(foto: predstavnik italijanske delegacije).
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Srečanja so se udeležili predstavniki stalnih članic: Avstrije, Češke, Hrvaške, Južne Tirolske (Italija),
Madžarske, Slovaške, Slovenije in Trentina (Italija).
Tema tokratnega srečanja je bila Prednosti in pomanjkljivosti zemljiškega katastra ter aktualni dogodki
v geodetski službi.
Vsaka udeležena članica je predstavila svoj referat, toda ves čas srečanja je bil poudarjen tudi
pomen sodelovanja strokovnjakov in izmenjave izkušenj pri razvoju geodetske službe, ne samo
znotraj posamezne države, ampak tudi med njimi.
Tokratno slovensko zasedbo smo sestavljale dr. Božena Lipej, mag. Ema Pogorelčnik, Darja
Tibaut in Martina Vošnjak.
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Dr. Božena Lipej je predstavila pregled aktualnih dogajanj v okviru dela slovenske državne
geodetske službe ter projekt popisa nepremičnin.
Darja Tibaut je predstavila odmeven projekt evidentiranja gospodarske javne infrastrukture.

Slika 5: Predstavitev gospodarske javne
infrastrukture (foto: Ema Pogorelčnik).
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Slika 4: Predstavitev aktualnih dogodkov
Geodetske uprave republike Slovenije

Slika 6: Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb (foto:
Ema Pogorelčnik).

Poleg strokovnega dela srečanja, na katerem je vsaka od udeleženk predstavila svoje poglede,
izkušnje in aktualne dosežke na omenjeno temo, smo obiskali tudi geodetsko upravo v Meranu.
Tam smo bili priča čisto konkretnemu – njihovemu načinu dela. V primerjavi z našim delom na
geodetski upravi, imajo oni precej hitrejše vodenje postopkov. Razlog tiči v tem, da ne vodijo
upravnega postopka, ampak le tehnični del. Zanimivo je bilo tudi slišati, da imajo že precej star in
zato utečen kataster stavb.
Videli smo tudi, da imajo zaradi tudi sicer drugačnega delovanja javne uprave drugačen način
izdajanja podatkov. Pri njih ni klasičnega izdajanja načrta parcele, saj ni potrebe po njem. Stranke
si večinoma pridejo na geodetsko upravo načrt zgolj ogledat.
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Slika 3: Udeleženke zasedanja (foto: predstavnik
italijanske delegacije).
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Strokovno srečanje smo zaključili s povabilom naslednje gostiteljice, to je Slovaške, na vnovično
snidenje naslednje leto, tema srečanja pa bo Uporaba GPS tehnologije v katastrski izmeri.

Martina Vošnjak, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Območna geodetska uprava Celje
Mariborska cesta 88, 3000 Celje
E-pošta: martina.vosnjak@gov.si
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