S TRANI GE
ODET
SKE UPRA
VE RS
GEODET
ODETSKE
UPRAVE
Geodetski vestnik 52/2008 – 2

OBISK PRIPRAVNIKOV IZ HAMBURGA
Irena Ažman

Dne 28. maja 2008 je Geodetsko upravo Republike Slovenije obiskalo 15 praktikantov različnih
profilov, ki delujejo v upravi mesta Hamburg. Področje, s katerim se poklicno ukvarjajo, je
urbanistično planiranje in okolje, usposabljajo pa se za delo v nemški civilni tehnični službi. Del
programa usposabljanja predstavlja tudi obisk Slovenije z namenom poglobiti znanje in vedenje
o javni upravi v državah članicah Evropske unije. Poleg tega so želeli pridobiti vpogled v organizacijo
in delovanje geodezije kot dejavnost v Sloveniji v primerjavi s stanjem v Nemčiji. Še posebej so
izrazili zanimanje za nepremičnine, referenčni sistem ter topografsko-kartografski sistem.
Geodetska uprava Republike Slovenije je z veseljem sprejela mlade kolege iz Nemčije. Dr. Božena
Lipej, namestnica generalnega direktorja, jim je uvodoma izčrpno pojasnila organiziranost
slovenske javne uprave ter položaj in vlogo Geodetske uprave Republike Slovenije v njej. Predstavila
je organiziranost in naloge vseh subjektov geodetske stroke, tudi zasebnega sektorja. Obiskovalce
je seznanila z nalogami geodetske službe, podatki, ki jih vodi, ter usmeritvami v bodoče. V živahni
razpravi je udeležence zanimala organiziranost geodetskih podjetij, pogoji za pridobitev licence,
pogoji za odgovornega geodeta, povprašali so tudi o zapletih oziroma nedoločenosti državne
meje z Republiko Hrvaško. Področje nepremičnin je strokovno predstavil direktor Urada za
nepremičnine, Franc Ravnihar. Predstavil je faze vzpostavitve zemljiškega katastra, katastra stavb
in registra nepremičnin ter vsebino nepremičninskih evidenc. Razprava se je nanašala na nastanek
zemljiškega katastra, natančnost podatkov ter možnosti dostopa do nepremičninskih podatkov
in podatkov o cenah nepremičnin (pravice uporabe, načini dostopa ter cenovna politika).
V drugem delu srečanja je mag. Blaž Mozetič, vodja Sektorja za državni geodetski sistem, predstavil
sedanji referenčni sistem (horizontalni in vertikalni), njegov nastanek ter slabosti. Poslušalce je
seznanil z odločitvijo o novem referenčnem sistemu, predstavil njegove značilnosti ter
organizacijske, tehnične in zakonodajne aktivnosti za prehod na nov koordinatni sistem. Posebej
je predstavil pomen in delovanje službe za GPS. Dejavnosti Sektorja za topografski sistem je
predstavila vodja sektorja, Marjana Duhovnik. Podrobno in zanimivo je predstavila topografske
in pregledne karte, topografske baze, kataster gospodarske javne infrastrukture ter register
zemljepisnih imen. Živahna razprava ob zaključku predstavitev se je nanašala na prihajajoči
globalni navigacijski sistem Gallileo, podrobnejšo vsebino predstavljenih evidenc ter načinov
zajema in pridobitve podatkov. Zaključila se je z ugotovitvijo, da se mnoge stvari v Sloveniji
odvijajo zelo podobno kot v Nemčiji, s prednostjo, ki jo ima Slovenija – to je enotna organiziranost
in posledično enotna vzpostavitev ter vzdrževanje podatkovnih zbirk za celo državo.
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Slika 2: … in poslušalci. (foto: Tea Križaj)
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Slika 1: Predstavljajoči ... (foto: Tea Križaj)
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Mladi kolegi so nas presenetili z živahnim zanimanjem za stanje na področju geodezije v Sloveniji.
Ob zaključku smo jim zaželeli prijetno bivanje v Sloveniji ter veliko uspehov na poklicni in osebni
poti.

Pripravila:
mag. Irena Ažman
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