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REDNO LETNO ZASEDANJE 7. KOMISIJE FIG

Tomaž Petek

V organizaciji Zveze geodetov Slovenije in ob sodelovanju Geodetske uprave RS je v času od 12.
5. do 17. 5. 2006 na Bledu potekalo redno letno zasedanje 7. komisije pri mednarodni zvezi
geodetov (FIG). Omenjena komisija se ukvarja s področjem zemljiškega katastra in upravljanja
z zemljišči. Mednarodna zveza geodetov se je odločila letošnje redno letno zasedanje organizirati
v Sloveniji. Zasedanja se je udeležilo 48 predstavnikov iz 25 držav članic mednarodne zveze
geodetov.
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Slika 1: Udeleženci zasedanja 7. komisije.

Prva dva dni zasedanja je delo potekalo v 10 delovnih sekcijah, v okviru katerih so udeleženci
obravnavali aktualne teme s področja zemljiškega katastra in upravljanja z zemljišči ter opravili
pregled enoletnega delovanja komisije in sprejeli program dela za naslednje leto.
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Slika 3: Dvorana med zasedanjem.

V ponedeljek 15. 5. 2006 so imeli udeleženci zasedanja strokovno ekskurzijo, na kateri so obiskali
Območno geodetsko upravo Ljubljana in Geodetsko pisarno ter Zemljiško knjigo v Postojni.
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Prvi dan zasedanja so imeli udeleženci priložnost spoznati delovanje geodetov v Sloveniji. Trenutno
stanje v državni geodetski službi, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, v zasebnem sektorju
in v geodetski civilni družbi so jim predstavili: dr. Božena Lipej, dr. Dušan Petrovič, mag. Aleš
Šuntar in Jurij Režek.
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Slika 2: Predsednik 7. komisije FIG in predsednik ZGS.
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Slika 4: Obisk na OGU Ljubljana.

Ob zaključku dneva pa so si udeleženci zasedanja vzeli čas za spoznavanje turističnih zanimivosti
in lepot Slovenije in obiskali Postojnsko jamo in Piran.

Geodetski vestnik 50/2006 – 2

Slika 5: Obisk Postojnske jame.

Udeleženci letnega zasedanja so se v torek 16. 5. 2006 udeležili tudi strokovnega posveta z
mednarodno udeležbo, ki je potekal v Celju v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, Mestne
občine Celje in Zveze geodetov Slovenije pod naslovom »Prostorsko in razvojno načrtovanje za
učinkovitejše koriščenje sredstev v lokalni skupnosti s primeri dobre prakse iz Slovenije in držav
EU«.
Tomaž Petek
Območna geodetska uprava Ljubljana
Cankarjeva cesta 1, SI-1000 Ljubljana
E-pošta: tomaz.petek@gov.si
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