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Spoštovane bralke in bralci revije Geodetski vestnik. Najpomembnejši stanovski dogodek v obdobju
med 3. in 4. številko naše revije je bil verjetno 38. geodetski dan. Vseeno pa lahko ugotovimo, da
se je poleg tega zvrstila še cela vrsta dogodkov in dejavnosti. Nekatere, ki so povezane z delom
Geodetske uprave RS, vam želimo predstaviti na naših straneh v Geodetskem vestniku.
V prispevku Božene Gimpelj lahko preberete nekaj o letošnjem izobraževanju in usposabljanju
delavcev geodetske uprave in geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih
storitev. Geodetska uprava Republike Slovenije je v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije
oktobra in novembra letos organizirala izobraževanje za geodete z geodetsko izkaznico.
Predavateljem Geodetske uprave so se letos tako pridružili tudi predavatelji iz vrst geodetskih
podjetij oziroma družb.
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Bernarda Berden nas seznanja z vsebino delavnice o vplivih evropske zakonodaje na izvajanje
del na področju katastrov, ki jo je organiziral Eurogeographics v sodelovanju s Svetovno banko,
GTZ-jem in Upravo za nepremičnine Ministrstva za finance Črne gore.
V članku, pod katerega se je podpisala Marina Korošec, najdete povzetek dogajanja na mednarodni
delavnici z naslovom Vpliv upravljanja nepremičnin na ljudi in poslovne subjekte. Organizirala jo
je Državna geodetska uprava Republike Hrvaške je v sodelovanju z UNECE WPLA (Delovna
skupina za upravljanje nepremičnin Ekonomske komisije za Evropo).

V dneh od 17. do 19. septembra 2008 je v Strasbourgu v Franciji potekal 1. kongres evropskih
geodetov, ki je organiziran v povezavi z 39. kongresom francoskih licenciranih geodetov in
generalnim zasedanjem Sveta evropskih geodetov. Nosilna tema strokovnega posvetovanja je
»Vloga geodetov v evropskem gospodarstvu in evropski družbi«. Nekaj utrinkov z dogodka, ki ga
je obiskalo 1400 udeležencev iz 40 držav Evrope in drugih celin, nam je orisala dr. Božena Lipej.
Na zasedanju je bila med opazovalce v Svet evropskih geodetov (CLGE) sprejeta tudi matična
sekcija geodetov pri IZS. Dr. Lipejeva nas na koncu seznani še z aktivno udeležbo na delovnem
tednu Mednarodne zveze geodetov (FIG) v Stockholmu.
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V mojem prispevku pa lahko preberete nekaj novic z letošnjega rednega letnega zasedanja
Združenja evropskih geodetskih in kartografskih uprav in agenciji Eurogeographics. Udeležili
smo se ga predstavniki iz 52 organizaciji iz 40 držav, ki so članice združenja.
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To je le nekaj utrinkov iz dela državne geodetske službe v obdobju od zadnje številke Geodetskega
vestnika. Naš prednostni cilj je še vedno odprava zaostankov pri odločanju v postopkih
evidentiranja nepremičnin, zato upam, da bomo v prihodnji številki lahko nekaj besed namenili
tudi rezultatom tega projekta. Vesele praznične dni in srečo v letu 2009 želim vsem skupaj.
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