Božena Lipej

17. avgusta 2007 je bil na delovnem obisku v Ljubljani izvršni direktor EuroGeographicsa, krovne
geodetske in katastrske evropske organizacije nacionalnih geodetskih uprav, Nick Land s
sodelavcem Bernyjem Kerstnom. Glavni namen obiska je bil pregledati odprta vprašanja na
področju sodelovanja med Geodetsko upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju: geodetska
uprava) in EuroGeographicsom ter izmenjati poglede in okvirno uskladiti predloge za program
dela Delovne skupine EuroGeographicsa za katastre in zemljiške knjige, ki jo vodi avtorica
prispevka.
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Sodelovanje med geodetsko upravo in EuroGeographicsom je zgledno in v odzivnosti na v glavnem
vse zahteve, ki jih geodetska uprava kot članica prejema od evropskega združenja. Geodetska
uprava sodeluje v evropskih podatkovnih projektih, ki jih koordinira EuroGeographics in se
nanašajo na evropske prostorske enote, evropsko regionalno karto, evropsko globalno karto in
evropski digitalni model reliefa. Geodetska uprava tudi v večji ali manjši meri, glede na obravnavane
vsebine, sodeluje v delovnih skupinah EuroGeographicsa. Ena od teh skupin, Delovna skupina
za kakovost, bo imela v dneh od 15. do 17. oktobra 2007, na povabilo geodetske uprave, svoje
letno zasedanje na Bledu. Zelo intenzivno je sodelovanje avtorice prispevka na področju vodenja
Delovne skupine za katastre in zemljiške knjige, kjer želi skupina po uvodnih aktivnostih prevzeti
še pomembnejšo vlogo na področju trga nepremičnin in zagotavljanja nacionalnih in evropske
prostorske podatkovne infrastrukture.
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DELOVNI OBISK IZVRŠNEGA DIREKTORJA
EUROGEOGRAPHICSA V LJUBLJANI

Slika: B. Lipej, N. Land in B. Kersten (od leve) (foto: M. Zorko).
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Obisk izvršnega direktorja EuroGeographicsa gospoda Landa na geodetski upravi pomeni, poleg
dogovora o operativnih in strateških nalogah, tudi določeno priznanja za opravljeno delo in
potrditev ustreznih smerih prizadevanj v delovanju, ki jih utirja vodilna slovenska državna
geodetska institucija s svojimi strokovnjaki.
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