Spoštovane bralke in bralci.
Pred nami je zadnja letošnja številka Geodetskega vestnika, kar hkrati pomeni, da se je obrnilo
še eno, upam, da uspešno in produktivno leto. Za vsako številko Geodetskega vestnika nam je
uspelo ponuditi nekaj zanimivega branja tudi na straneh Geodetske uprave Republike Slovenije
in tudi tokrat se vam sodelavci Geodetske uprave Republike Slovenije niso izneverili.
Vsi se srečujemo z vprašanjem, kako izboljšati učinkovitost našega dela in storitev, ki ga
navsezadnje oblikujejo tudi novi vsebinski izzivi in splošni tehnološki razvoj. Vedno znova se
moramo prilagajati novim zahtevam uporabnikov naših storitev, kar ima za nujno posledico tudi
spremembe naših poslovnih procesov in organizacije dela. Sodelavka Milena Nunič z območne
geodetske uprave Ljubljana v svojem prispevku predstavlja povzetek rezultatov svojega
specialističnega dela in pojasnjuje razloge za predlog vzpostavitve novega modela organiziranosti
in razdelitve dela med javnim in privatnim sektorjem pri izvedbi upravnega postopka ureditve
meje na področju zemljiškega katastra.
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Za uspešnejše in učinkovitejše izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog pri celovitem upravljanju
s prostorom je nujno treba zagotoviti funkcionalno povezovanje prostorskih baz podatkov različnih
upravljavcev. Ta cilj lahko dosežemo le z vzpostavitvijo in uspešnim vodenjem sistema zbirk prostorskih podatkov. Več o sistemu zbirk prostorskih podatkov izvemo iz prispevka Tomaža Petka.

Dr. Božena Lipej nam v prvem prispevku poda informacijo o Aktualnostih v evropskih
nepremičninskih združenjih, v drugem pa o podpisu Memoranduma o sodelovanju na področju
geodetske dejavnosti med državnima geodetskima upravama Republike Slovenije in Republike
Srbije ter začetih aktivnostih, povezanih z njim.
Prijetno branje vam želim, glede na zaključek leta pa izkoriščam tudi to priložnost, da vsem
bralcem in sodelavcem zaželim zdravo, uspešno in srečno novo leto 2005.
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Najmanj enkrat letno se v okviru sodelovanja med Geodetsko upravo Republike Slovenije in
Geodetsko upravo Republike Hrvaške srečajo predstavniki obeh geodetskih uprav na skupnem
strokovnem srečanju. Na srečanju, ki je tako postalo že tradicionalno, se izmenjajo izkušnje,
predstavijo se doseženi rezultati dela in izmenjajo mnenja o prihodnjih usmeritvah posamezne
državne geodetske službe. Kratko »poročilo« o zadnjem tovrstnem srečanju predstavlja v svojem
prispevku mag. Ivan Seljak iz območne geodetske uprave Koper.
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