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POROČILO O 21. STROKOVNEM SREČANJU
GEODETSKIH UPRAV FURLANIJE, HRVAŠKE, AVSTRIJE,
SLOVAŠKE, SLOVENIJE, TRENTINA, ČEŠKE
IN MADŽARSKE
Zdenka Lenko, Martina Vošnjak, Damjan Kvas

Predstavniki Geodetske uprave Republike Slovenije smo se udeležili 21. strokovnega srečanja
geodetskih uprav Furlanije, Hrvaške, Avstrije, Slovaške, Slovenije, Trentina, Češke in Madžarske,
ki je potekalo od 9. do 11. 6. 2004 v Balatonfüredu na Madžarskem. Tema letošnjega srečanja je
bila Vloga geodetskih uprav pri kontroli subvencij na površino v kmetijstvu (vključno z merjenji
v sistemu IACS) – Die Rolle der Vermessungs – und Katasterverwaltungen in der Kontrolle der
landwirtschaftlichen Unterstützung auf Flächenbasis (einschliesslich die
Vermessungsbeziehungen des Systems IACS der EU).
Uradni organizator srečanja je bilo Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja Madžarske,
Oddelek za rabo tal in kartografijo v sodelovanju z Madžarskim inštitutom za geodezijo,
kartografijo in daljinsko zaznavanje ter centrom CELK (Central European Land Knowledge
Center). Uradni del srečanja je potekal v Hotelu UNI v centru turističnega mesta Balatonfüred
na severni obali Blatnega jezera. Madžarski gostitelji letošnjega srečanja so se izjemno potrudili
z organizacijo, kjer je že po tradiciji poleg referatov in razprav v zvezi z naslovno temo tudi obilo
priložnosti za neformalno izmenjavo strokovnih mnenj in informacij. Strokovna srečanja že od
svojega začetka (1. srečanje 22. 5. 1984 na Dunaju) potekajo v nemškem jeziku. Srečanje povezuje
dežele, ki imajo franciscejski kataster, izdelan v času Avstroogrske monarhije (Kaiser und Koeniges
Evidenzhaltung Grundsteuer Katasters). Polovica udeležencev se že več let udeležuje srečanj,
zato so se poleg strokovnih spletli tudi prijateljski odnosi. Tako je srečanje prizorišče prijetnega
delovnega vzdušja, prvi pozdrav kolegov pa je še posebej prisrčen.
Strokovno srečanje je vodil Geza Apagy, dipl. ing., vodja oddelka na ministrstvu in tudi sicer
dolgoletni udeleženec teh strokovnih srečanj. Pozdravni govor in uradno otvoritev srečanja je
opravil Norbert Berczi, dr. iur., namestnik državnega sekretarja v ministrstvu. V pozdravnem
nagovoru je izpostavil pomen strokovnih srečanj na področju katastra in izrazil zadovoljstvo, da
je lahko Madžarska gostiteljica 21. srečanja. V nadaljevanju je predstavil organizacijo geodetske
službe na Madžarskem ter položaj in pomen zemljiškega katastra znotraj ministrstva.
V nadaljevanju otvoritvenega dela so delegacije predstavile stanje in najpomembnejše spremembe
znotraj geodetskih uprav v svojih državah oziroma deželah (Italija). Slovenski udeleženci smo
na kratko orisali najpomembnejše projekte in dosežke v tekočem letu ter organizacijske
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V okviru strokovnega dela srečanja so bili predstavljeni referati držav udeleženk. Predstavniki iz
Slovenije smo v referatu na kratko predstavili geodetske podatke, ki jih Geodetska uprava lahko
nudi izvajalcem sistema IACS (integrirani administrativni kontrolni sistem) v Sloveniji ter
delovanje sistema IACS pri nas. Ugotovili smo, da Geodetska uprava razpolaga s podatki, ki se
že tretje leto uporabljajo pri pripravi vlog za subvencije v kmetijstvu, na drugi strani pa iste
podatke uporabljajo tudi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijska svetovalna
služba ter kmetijski inšpektorji pri izvajanju ukrepov v kmetijstvu in pri kontroli v sistemu IACS.
Za določena območja v Sloveniji je predvidena izboljšava usklajenosti med raznovrstnimi podatki
geodetske službe, kar je bilo prav tako predstavljeno v prispevku.
Seznanili smo se s pristopom ostalih udeleženk strokovnega srečanja, pri čemer je bila še posebej
zanimiva primerjava z Slovaško, Češko in Madžarsko, ki so tako kot Slovenija v letošnjem letu
postale članice EU, in je bila uvedba sistema IACS eden izmed pogojev v pristopnih procesih.
Presenetljivi so dosežki Madžarske, Češke in Slovaške, ki so pristopile k izdelavi DOF šele v
sklopu predpristopnih aktivnosti za vstop v EU, tako da so s pomočjo tujih in domačih
strokovnjakov in podjetij izvedli aerosnemanja in izdelali DOF v rekordnem času treh let. Slovenija
je bila na tem področju v prednosti, kajti ciklično aerosnemanje je pri nas utečeno že vrsto let,
tehnologija izdelave DOF pa je bila vpeljana, še preden smo začeli z aktivnostmi, povezanimi z
vstopom v EU. Zanimiva je bila tudi seznanitev s pristopom avstrijskih in italijanskih kolegov,
kjer je sistem IACS in vloga geodetske uprave pri posredovanju podatkov za ta namen že utečena
praksa.
Organizatorji so poskrbeli tudi za obsežen program spremljajočih dogajanj, pri čemer lahko
posebej izpostavimo obisk geodetske uprave v Balatonfüredu, ki se ponaša s popolnoma novimi
poslovnimi prostori, kjer je do sleherne podrobnosti premišljen in urejen odnos do strank,
prikazana je bila informacijska podpora delovanju procesov pri vodenju postopkov, vzdrževanju
podatkovnih baz ter izdajanju podatkov. Sledil je sprejem pri županu mesta, ki je na kratko
predstavil sodelovanje mesta z geodetsko službo. V nadaljevanju smo si ogledali še nekatere
kulturne znamenitosti v okolici Balatonfüreda, se zapeljali po Blatnem jezeru in se seznanili z
gospodarskim in kulturnim utripom širšega okolja, v katerem je letošnje strokovno srečanje našlo
svoj prostor.
Poudariti je treba izjemno madžarsko gostoljubnost, ki se je kazala na vsakem koraku, tako pri
kolegih organizatorjih in uslužbencih geodetske uprave kot tudi sicer pri vseh, ki smo jih srečevali
v okviru spremljajočih aktivnosti. Za popestritev dogajanja se je ravno v istem času kot naše
strokovno srečanje odvijal eden največjih zborov lastnikov motorjev Harley Davidson v Evropi,
tako da je bilo razkazovanja blišča in grmenja več kot na pretek.

Geodetski vestnik 48/2004 – 3

Še pred začetkom predstavitve referatov je direktorica centra CELK Marianna Postfai, MSc.,
predstavila poslanstvo, organizacijo in delovanje centra, ki je bil ustanovljen januarja 2003 in s
svojo dejavnostjo teritorialno pokriva tudi Slovenijo.
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spremembe. Delegacije so si poleg pripravljenih referatov izmenjale še obsežno informativno in
promocijsko gradivo, ki daje možnost podrobneje spoznati stanje v posameznih državah.
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Strokovno srečanje smo zaključili v petek, 11. 6. 2004, s predstavitvijo še zadnjega referata kolegov
iz Madžarske in se v svečanem vzdušju poslovili do naslednjega leta. Ob zaključku smo se
dogovorili za temo naslednjega srečanja, in sicer bo to WEB Servis in Geobasisdaten, organizatoriji
pa bodo kolegi iz Avstrije.

Slika1: Del udeležencev srečanja.

Slika 2: Udeleženci so z velikim zanimanjem poslušali predstavitev referata.

Geodetski vestnik 48/2004 – 3

Zdenka Lenko, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Območna geodetska uprava Celje
Ulica XIV. divizije 12, SI-3000 Celje
E-pošta: Damjan.Kvas@gov.si
Martina Vošnjak, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Območna geodetska uprava Celje
Ulica XIV. divizije 12, SI-3000 Celje
E-pošta: Damjan.Kvas@gov.si
Mag. Damjan Kvas, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Območna geodetska uprava Celje
Ulica XIV. divizije 12, SI-3000 Celje
E-pošta: Damjan.Kvas@gov.si

458
stevilka 3_04.pmd

458

22.9.2004, 7:45

