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Udeleženci srečanja.
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28. strokovno srečanje geodetskih uprav Avstrije, Slovaške, Slovenije, Južne Tirolske, Trentina,
Češke, Madžarske in Hrvaške je potekalo od 25. do 27. maja 2010 v Pecsi na Madžarskem.
Udeležilo se ga je 30 predstavnikov geodetskih uprav. Letošnji prispevki in razprave so bili
posvečeni digitalnim arhivom. Kot predstavnika Geodetske uprave RS sva se dogodka udeležila
Martina Vošnjak, univ. dipl. inž. geodezije, in mag. Damjan Kvas, univ. dipl. inž. geodezije.
Pripravila sva referat na naslovno temo in v njem predstavila opravljeno delo na področju
digitalizacije katastrskih načrtov, skeniranje arhivov zemljiškega katastra na Geodetski upravi
RS in zamisel o organizaciji centralnega arhiva digitalnih podatkov v prihodnje.
Med predstavitvami in spremljajočimi razpravami so se pokazali nekateri skupni elementi stanja

• Skeniranje arhivov je eden od osnovnih kulturno-zgodovinskih projektov, ki ga v državah
organizirajo temeljito, izvedba pa ob marljivem delu in visokih stroški traja več desetletij.
• Imamo podobne tehnične rešitve, organizacijski pristopi pa so različni. Državna geodetska
uprava Hrvaške oblikuje tri središča skeniranja in bo nalogo opravila sama, analogni dokumenti
se po skeniranju shranijo v osrednji arhiv. Podobno organizacijo imajo na Slovaškem.
Letošnji madžarski gostitelji so se izjemno izkazali, tako po strokovni plati kot pri predstavitvi
mest Pecs in Villany. Ogledali smo si središče Pecsi, civilne in sakralne objekte ter poslušali
orgelski koncert. Obiskali smo tudi mesto Villany.
Organizator 29. strokovnega srečanja je Slovenija. Predlog teme za naslednje leto je izboljšava
zemljiškokatastrskih načrtov.
K poročilu je priložena fotografija z željo, da poiščete katerega od kolegov udeležencev, ki so
poslali prijateljske pozdrave številnim kolegom in vodstvu Geodetske uprave RS.

Pripravila:
Martina Vošnjak in mag. Damjan Kvas
MOP – Geodetska uprava RS, OGU Celje
e-pošta: martina.vosnjak@gov.si, damjan.kvas@gov.si
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• Naslov srečanja oziroma letošnja tema je aktualna in v središču dogajanja na vseh geodetskih
upravah držav udeleženk. Kolegi iz Madžarske so povedali, da imajo sicer izdelane tehnične
rešitve za skeniranje arhivov, nimajo pa še zakonske podlage.
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in razvoja na področju digitalizacije arhivov:
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