KLEPET Z DIREKTORJI GEODETSKIH UPRAV
Nikolaj Šarlah, Mitja Domajnko

Celjsko geodetsko društvo in Zveza geodetov Slovenije sta s pomočjo sponzorjev v petek, 10. oktobra
2014, organizirala klepet z direktorji geodetskih uprav Makedonije, Hrvaške in Slovenije. Razprava o
geodeziji ter dobrih praksah v Sloveniji, na Hrvaškem in v Makedoniji je potekala v kongresnem centru
Thermana Laško.
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Zbrane je uvodoma nagovoril mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije. Poudaril je, da
je enotnost geodetske stroke ključnega pomena za njen razvoj, ter nakazal smernice pri strateških in tudi
drugih odločitvah na področju geodezije. Predvsem je izpostavil, da je ključnega pomena hotenje po
dejanski uresničitvi dogovorjenega in načrtovanega.
Cilj klepeta je bil, da gostje s svojim znanjem in izkušnjami podajo svoja videnja o problematiki, stanju in
vizijah na področju javne geodetske službe ter izzivih za geodetsko stroko. Med govorniki so bili direktor
geodetske uprave Republike Slovenije gospod Anton Kupic, direktor geodetske uprave Republike Hrvaške
doc. dr. Danko Markovinović ter direktor geodetske uprave Republike Makedonije gospod Slavce Trpevski.

Slika 1: Uvodni nagovor predsednika ZGS mag. Blaža Mozetiča ter naši gostje g. Anton Kupic, doc. dr. Danko Markovinović in
g. Slavce Trpevski.
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Hrvaški in makedonski kolegi so v preteklosti izvedli niz dobrih projektov, ki so koristili ne samo geodetski stroki, ampak so tudi močno vplivali na družbo nasploh. Na Hrvaškem je v preteklem obdobju
potekala intenzivna legalizacija nepremičnin, odlično so vzpostavili osnovni referenčni sistem GNSS-postaj
(CROPOS), gradijo skupni informacijski sistem zemljiškega katastra in zemljiške knjige. V zadnjih nekaj
letih se izvajajo poglobljene akademske študije in analize za izboljšave položajne natančnosti zemljiškega
katastra, ki temelji na geodetskih strokovnih pristopih (metodah koordinatne geometrije in topologije,
nadštevilčnih opazovanjih in izravnalnem računu). Načrtujejo vzpostavitev katastra stavb in katastra gospodarske javne infrastrukture, ki so ga na primer makedonski kolegi v prejšnjem letu uspešno vzpostavili
ter omogočili celo evidentiranje lastninske pravice na teh infrastrukturnih objektih.
Vsebinski poudarek je bil pobliže spoznati organiziranost geodetskih strok v tujini, opredeliti sedanji
položaj in status geodetske stroke, predstaviti dobre prakse, vizijo stroke skozi oči direktorjev posameznih
geodetskih uprav ter izmenjati izkušnje in zastaviti temelje za še boljše skupno sodelovanje. Odprla se je
razprava, ali sta geodetska stroka in posledično geodetska uprava lahko nosilca prostorske podatkovne
infrastrukture v državi, in kaj bi morali narediti, da bi se približali temu cilju. Ob koncu smo dogodek
popestrili z družabnim delom.

Slika 2: Udeleženci klepeta.

Mitja Domajnko
predsednik Celjskega geodetskega društva
za Celjsko geodetsko društvo (www.cgd.si)
e-naslov: domanc@gmail.com

Slika 3: Zadovoljni vidni člani Celjskega geodetskega društva.

Mag. Nikolaj Šarlah
za Celjsko geodetsko društvo (www.cgd.si)
e-naslov: niko.sarlah@gov.si
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