Simon Sevnšek

Geodetsko upravo Republike Slovenije so 7. julija 2008 obiskali predstavniki Nacionalne
geodetske zveze iz Litve. Gostje so s posredovanjem slovenskega Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano prišli k nam iz državnih in občinskih organov ter tudi zasebnih geodetskih
podjetij.
Približno 30 predstavnikov Nacionalne geodetske zveze iz Litve se je seznanilo z organizacijo in
pomembnejšimi dejavnostmi Geodetske uprave Republike Slovenije, ki jih je predstavila dr. Božena
Lipej, namestnica generalnega direktorja. Dobili so celosten vpogled v delovanje Geodetske
uprave in njeno vlogo v slovenskem prostoru. Bolje bodo razumeli naša prizadevanja za ustvarjanje
temeljev za boljšo nepremičninsko in okoljsko politiko. Sam sem predstavil delo in naloge Urada
za nepremičnine, vključno z izzivi, ki nas čakajo. Dotaknil sem se vseh pomembnejših področij
zemljiškega katastra, katastra stavb in drugih registrov. Predstavil sem pomen novega registra
nepremičnin in delo na Oddelku za državno mejo. Marjana Duhovnik je podala več informacij o
državni kartografiji. Ta predstavitev se je nanašala predvsem na državne topografske karte različnih
meril, topografske podatkovne baze in register zemljepisnih imen.
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Slika 1: Gostje iz Litve

Slika 2: Predstavniki Geodetske zveze (z leve M.
Duhovnik, B. Lipej, S. Sevnšek)

Geodetski vestnik 52/2008 – 3

Predstavniki nacionalne geodetske zveze iz Litve so pokazali veliko zanimanja za naše razvojne
usmeritve in nas povabili v Litvo.
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Popoldne je goste na ljubljanskem urbanističnem zavodu sprejel Tadej Pfajfar, predsednik uprave
in direktor družbe. Seznanili so se s tem, kako svojo dejavnost opravljajo geodetska podjetja – z
njimi je bil Darko Tanko. Na primeru novoustanovljenega geodetskega podjetja Geodetska družba,
d.o.o., ki ga je predstavljal Stane Cerar, so tudi spoznali, kako pri nas poteka iskanje poslov in
uveljavljanje na trgu geodetskih storitev.

Simon Sevnšek
Geodetska uprava Republike Slovenije
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