Tomaž Petek
Spoštovane kolegice in kolegi, cenjene bralke in bralci Geodetskega vestnika, tudi v tokratni
številki vam poskušam na straneh, namenjenih delu in dejavnostim Geodetske uprave RS,
predstaviti nekaj novic iz dela državne geodetske službe.
Tudi v preteklem četrtletju smo se pri delu srečevali predvsem z nalogami, ki so bile povezane
z zaključevanjem projekta obveščanja lastnikov nepremičnin o izračunani vrednosti njihovih
nepremičnin. Poleg tega se je po začetku delovanja elektronsko prenovljene zemljiške knjige
marsikatera naloga nanašala na reševanje vprašanj, ki so se pojavila ob tem. Seveda pa so naše
delo zaznamovali še mnogi drugi dogodki.
V tej številki Geodetskega vestnika vam ponujamo v branje novice o seminarju o uporabi
geografskih informaciji pri razvoju družbe, ki je bil organiziran v okviru slovensko-norveškega
poslovnega foruma. Ob obisku kraljevega para iz Norveške v Ljubljani sta geodetski upravi obeh
držav organizirali seminar, na katerem smo si izmenjali izkušnje o sedanjem stanju in obravnavali
možnosti nadaljnjega sodelovanja med geodetskima službama, še posebej v zasebnem sektorju.

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE V
GEODETSKEM VESTNIKU

Kolega Dušan Mitrovič in Aleš Perovšek sta se udeležila delavnice delovne skupine za upravljanje
nepremičnin (WPLA), na kateri so obravnavali stanje na področju razvoja trga nepremičnin,
transparentnost trga nepremičnin, podatke o cenah in vrednostih nepremičnin ter različne
informacijsko-tehnološke pristope k vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju sistemov. Nekaj
poudarkov z navedenega dogodka lahko najdete v tej številki vestnika.

Kako je potekalo 28. strokovno srečanje geodetskih uprav Avstrije, Slovaške, Slovenije, Južne
Tirolske, Trentina, Češke, Madžarske in Hrvaške, ki je bilo organizirano od 25. do 27. maja
2010 v mestu Pecs na Madžarskem, pa nas obveščata Martina Vošnjak in mag. Damjan Kvas.
Letošnja tema prispevkov in razprave je bila namenjena digitalnim arhivom.
Naj vam tudi na koncu tokratnega uvodnika zaželim prijetno prebiranje in vas povabim k pisanju
prispevkov za naslednjo številko.
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Novico o rednem letnem zasedanju EUREF, ki je letos potekalo v moldavskem glavnem mestu
Kišinjev, sta nam pripravila mag. Klemen Medved z Geodetske uprave in kolegica Katja Bajec
iz Geodetskega inštituta.
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