LETNO SREČANJE KOMISIJE 7 MEDNARODNE ZVEZE
GEODETOV (KOMISIJE FIG 7)

Aleš Šuntar

Tradicionalno, že dvajseto letno srečanje komisije 7 Mednarodne zveze geodetov (komisije FIG
7 – Zemljiški kataster) je letos potekalo na Češkem, v prijetnem okolju priznanega zdravilišča
Karlovy Vary, in sicer od 5. do 10. septembra 2010. Glavni organizator je bilo Češko združenje
geodetov in kartografov, s podporo mestne občine Karlovy Vary in Češke zveze za geodezijo,
kartiranje in kataster. Letošnja udeležba je bila rekordna, saj so bile prvič zastopane vse celine.
Prisotnih je bilo 57 delegatov iz 32 držav, prvič pa so se srečanja udeležili delegati iz Japonske,
Združenih držav Amerike, Cipra in Eritreje.
Program srečanja je obsegal tehnični del z delavnicami in poročanjem držav udeleženk,
mednarodni simpozij na temo digitalnega katastrskega načrta in obisk katastrskega urada v
Karlovyih Varyih.
Uvod v dogajanje je bila predstavitev čeških gostiteljev na temo katastrskih aktivnosti na Češkem,
sistema izobraževanja na področju geodezije ter vloge zasebnega sektorja v katastrskih in drugih
zadevah. Daniel Roberge iz Kanade, ki bo komisiji FIG 7 predsedoval v letih 2011–2014, je
delegatom predstavil načrt dela za to obdobje, Andras Ossko, dosedanji predsednik komisije
FIG 7, pa je poročal o rezultatih in ugotovitvah letošnjega kongresa Mednarodne zveze geodetov,
ki je potekal v Sydneyju.

KNJIŽNE NOVICE IN SIMPOZIJI

KARLOVY VARY, 5. 9. 2010–10. 9. 2010

V sredo smo se odpravili na obisk katastrskega urada v Karlovyih Varyih. Dan je bil namenjen
predvsem druženju in utrjevanju stikov, zato smo ga prijetno sklenili z uradno večerjo, kjer nas
je s prisotnostjo počastil tudi predsednik Mednarodne zveze geodetov gospod Stig Enemark.
Osrednji del srečanja je bil četrtek, ko je potekal mednarodni simpozij na temo digitalnega
katastrskega načrta. Poleg delegatov komisije FIG 7 se ga je udeležilo še 200 geodetov iz Češke,
Slovaške, Nemčije in Poljske. Svoje izkušje s področja digitalnih katastrskih načrtov so predstavili
kolegi iz Hongkonga, Poljske, Češke, Madžarske, Litve in Nemčije.
Srečanje je bilo visoko strokovno in uspešno, predvsem pa zelo koristno, saj smo se spet sestali
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V celoti je bilo v tehničnem delu predstavljenih 21 poročil (tako imenovanih »country reports«)
iz različnih držav, tudi slovensko. V dogovoru z Zvezo geodetov Slovenije sem predstavil dva
najbolj aktualna projekta, ki potekata v naši državi, in sicer vrednotenje nepremičnin ter kataster
gospodarske javne infrastrukture.
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nacionalni delegati z vseh celin ter si izmenjali izkušnje, znanje ter še kako koristne in potrebne
informacije. Kar je najpomembneje, z vsakim srečanjem se poglabljajo tudi naši osebni odnosi
in poznanstva.
Kot nacionalni delegat v komisiji FIG 7 imam na tovrstnih srečanjih priložnost spoznati kolege
iz tako rekoč vsega sveta in ohranjati odnose z njimi. Če kdorkoli, spoštovani kolegi, potrebuje
kakšno katastrsko informacijo ali kontakt z drugega dela sveta, sem vedno pripravljen preizkusiti
delovanje te osebne mreže. Vabljeni!
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Slika 1: Druga skupina delegatov komisije FIG komisije pred katastrskim uradom v Karlovyh Varyh
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