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DAN GEODETOV

Stroka priložnosti?
Slovenski geodeti so se v Novem mestu zbrali na letnem strokovnem posvetu

stno zagotavljati optimizem v stroki?

-

NOVO MESTO

in

venije

Zveza geodetov

Dolenjsko

štvo sta

geodetsko

Slo-

strukture

dru-

ne,

v Novem mestu prejšnji

tek organizirala

47. Geodetski

pedan.

na

novomeške obči-

primeru

arhiviranju

v okviru GIS,

arhivu katastrskih

podatkov

žnostih geodetske

stroke

digitalnem
ter priloevidenci

pri

stavbnih zemljišč in gradbenih parcel.

velja

Kot je povedal

dvodnevno srečanje, ki
osrednji letni posvet geodetov,

za

četrtek začeli

so v

slovesno akademijo

s

8. evropskega dneva geode-

geoinformatikov, ki

tov in

li v Kulturnem

predsednik Dolenjskega
geodetskega društva Boštjan Pucelj, je

bilo Novo
ga srečanja

so jo pripravi-

mesto

za

Zveze geodetov Slopodelili priznanje
venije za življenjsko delo, ki ga je prejel
Marjan
Jenko. V sklopu akademije so v

čil, zdaj pa ga izvajajo

avli kulturnega
kovno razstavo,

Pred

odprli tudi strokateri so predstavili

številne novosti

na

s področja

in

geodezije

geoinformatike.
dneva geodetov

Geslo letošnjega

Geodezija
svojem
zveze

-

stroka priložnosti?

nagovoru
Blaž Mozetič,

poudaril

je bilo

Kot je v
predsednik

in z njo

geodezija

povezane panoge v zadnjih letih dosegaposlovne uspehe, kot izziv
jo precejšnje
pa

se

stno,

postavlja vprašanje, kako trajnodolgoročno in vzdržno zagotavljati

da bo geodezija ostala strooptimizem,
ka priložnosti. Poudaril je, da geodetska
stroka

razvitih

v

ključnih

pri

državah postaja

ena

gospodarstva

in

razvoju

družbe nasploh,

saj poleg

področij delovanja
no

vlogo

prevzema pomemb-

na področju

razvoja

ob

bok

prostorske
ki jo danes

podatkovne infrastrukture,
postavljamo

standardnih

preostalim

po-

membnim infrastrukturam.
Petek je minil v znamenju
dela in

strokovnega
predavanj priznanih domačih

in tujih strokovnjakov
mah v

geodetski

o

aktualnih

te-

stroki. Udeleženci

med drugim prisluhnili predavanjem
kadrovanju,

poslovnih

so
o

priložnostih

geodetov v zahodni Evropi, izzivih geodetov
in kartografov na Hrvaškem,
zakonu o

katastru
prenovi

nepremičnin

in informacijski

nepremičninskih evidenc,

pre-

novi sistema

množičnega

nepremičnin,

novostih v državnem geourbane infra-

detskem sistemu, razvoju

vrednotenja

zato, ker

lani tukaj začel projekt Lokacijska
načrtov.
izboljšava zemljiškokatastrskih
se je

centra

gostitelja tokratne-

izbrano predvsem

Janeza Trdine. Na
prireditvi, ki se je je udeležil tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan,
so
centru

Kako trajno

Priznanje za življenjsko delo Marjanu Jenku

Tradicionalno

v počastitev

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

-

-

Na Dolenjskem

se je ta

projekt že zaklju-

tudi v drugih regijah in bo predvidoma končan do konca

leta 2020.
nekaj

tedni

katastra in katastra

mljiškega

uprava
arhiva ze-

je geodetska

zaključila tudi digitalizacijo

stavb

za

celotno Slovenijo, kar pomeni obdelavo
okoli 23 milijonov dokumentov. Tako kot

lokacijska izboljšava je tudi ta projekt napreglednosti in učinmenjen povečanju
kovitosti uporabe

prostorskih

podatkov,

oba pa sta del programa eProstor, ki ga
sofinancira
Evropska
unija. Sicer pa je
geodetsko stroko letos zaznamoval tudi

prehod

na

enoten

evropski koordinatni

sistem, za kar je bilo med

drugim treba
predelati več kot 5000 elaboratov, ki so
jih stranke vložile pred spremembo.
Boris Blaič

Nagrado

zveze

geodetov

delo je prejel Marjan

za življenjsko

Jenko.
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