Tomaž Petek

Geodetsko upravo Republike Slovenije sta 3. aprila obiskala profesorja Thomas Kalbro in Hans
Mattsson, ki na švedskem Kraljevem inštitutu za tehnologijo predavata na šoli za arhitekturo in
grajeno okolje, in sicer predmeta upravljanje zemljišč in ekonomika prostora.

Slika: Švedska strokovnjaka in predstavniki FGG na obisku na GU (Foto. A. inkovec)
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Švedska strokovnjaka sta se mudila v Ljubljani na pobudo FGG in Zveze geodetov Slovenije,
kot predavatelja so ju povabili na posvet Izobraževanje na področju zemljiškega managementa
in ekonomike prostora, ki je 2. aprila potekal v dvorani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
Organiziran je bil v okviru pobude Urada za vrednotenje nepremičnin na Geodetski upravi, ki
je v sodelovanju z Zvezo geodetov Slovenije decembra 2008 predstavil Oddelku za geodezijo
FGG in GIZ-u pobudo za intenzivnejši razvoj področja prostorske ekonomike v Sloveniji. Med
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obiskom pri nas sta se gosta seznanila z zbirkami podatkov, ki jih vodimo na Geodetski upravi
RS. Sledila je razprava o možnosti njihove uporabe v procesih prostorske ekonomike v Sloveniji.
Med študijskim obiskom v Sloveniji se je 4. aprila na Geodetski upravi Republike Slovenije
oglasila osemčlanska vietnamska delegacija. V njej so bili predstavniki vietnamskega ministrstva
za pravosodje in ministrstva za notranje zadeve ter predstavniki vietnamskega parlamenta.
Gostje so prišli v našo državo, da bi se seznanili s slovensko ureditvijo na področju dostopa do
informacij javnega značaja. Uradni gostitelj delegacije je bila pisarna informacijske pooblaščenke.
Med enotedenskim bivanjem v Sloveniji so obiskali večino organov naše državne uprave. Na
Geodetski upravi smo gostom predstavili, kako je naš materialni predpis uredil dostop do
informacij javnega značaja, ki se nanašajo na nepremičninske evidence, in jih seznanili s svojimi
izkušnjami na tem področju.
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Slika: Obisk vietnamske delegacije (Foto: dokumentacija GU).
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Geodetska uprava Republike Slovenije
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