HKOIG (Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije) je hrvaška inženirska zbornica, v
katero so včlanjeni pooblaščeni inženirji geodezije na Hrvaškem. Zbornica vsako leto organizira
strokovni simpozij, na katerem se obravnavajo aktualne teme s področja geodezije na Hrvaškem
in širše. Letošnji simpozij, že četrti po vrsti, je potekal med 21. in 22. oktobrom 2011 v Opatiji.
Hrvaški kolegi so letošnji dogodek zasnovali širše, mednarodno. Na simpozij so povabili
predstavnike predvsem zahodnoevropskih držav, kar ni naključje, saj se Hrvaška intenzivno
pripravlja na vstop v Evropsko unijo.

Slika 1:

Del slovenske delegacije na simpoziju HKOIG

Slovenijo smo na simpoziju zastopale tri institucije: Gospodarsko interesno združenje geodetskih
izvajalcev, Inženirska zbornica Slovenije in Geodetska uprava RS. V okviru strokovnih
predstavitev smo predstavili organiziranost in način združevanja geodetskih podjetij, zbornično
organiziranost inženirjev v Sloveniji in projekt Geodetske uprave RS Vrednotenje nepremičnin
ali Ko EURO zamenja m2.
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KNJIŽNE NOVICE IN SIMPOZIJI

Simpozij je bil organiziran in izveden na zavidljivi ravni, udeležili so se ga tudi najvišji predstavniki
ministrstva in vodstvo hrvaške geodetske uprave. Njegov naslov »Evidenca nepremičnin Republike
Hrvaške« (Evidencija nekretnina u Republiki Hrvatskoj) je bil oba dni rdeča nit, okrog katere
so se nizale dejavnosti in referati.

Slika 2:

Še zadnje priprave pred predstavitvami
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Gostitelji so, kot se za tak dogodek spodobi, na zavidljivi ravni poskrbeli tudi za družabni del
dogodka po koncu delovnega dne v bližnji restavraciji. Prijetno klepetanje s hrvaškimi geodeti
in seveda tudi predstavniki Švice, Španije in Nemčije, ki so tako kot mi predstavili dogajanje
na področju geodezije v svojih okoljih, se je zavleklo dolgo v noč. Pogovori so se pod vtisom
delovnega dne vrteli okrog nepremičnin, evidenc … nikakor se pa nismo mogli izogniti težavam,
s katerimi se srečujemo pri delu, in na koncu smo kot skoraj vedno ugotavljali, da se spopadamo
s podobnimi ovirami ter da izkušnje enih ali drugih še kako pomagajo pri reševanju in izboljšanju
stanja v teh kriznih časih.

Matej Hašaj,
član uprave GIZ GI
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