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Ob obisku norveškega kraljevega para, kralja Haralda V. in kraljice Sonje, v Sloveniji je bil 10.
maja 2011 v ljubljanskem hotelu Union organiziran tudi seminar o pomenu geografskih informacij
za razvoj družbe. Potekal je v okviru slovensko-norveškega poslovnega foruma, ob katerem
sta bila podpisana Memorandum o soglasju za izvajanje norveškega finančnega mehanizma
2009–2014 med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško ter Memorandum o soglasju za
izvajanje finančnega mehanizma EGP v obdobju 2009–2014 med Republiko Islandijo, Kneževino
Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo. V uvodnem delu poslovnega foruma sta
udeležence pozdravila predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk in norveški kralj Harald V.

Slika 1: Dvorana med plenarnim zasedanjem poslovnega foruma

V okviru navedenih memorandumov bo Geodetska uprava RS pridobila sredstva finančnega
mehanizma EGP za izvedbo projekta preprečevanja škodljivih posledic poplav in vzpostavitve
višinske sestavine državnega koordinatnega sistema. O projektu se je norveški kralj Harald V
pogovarjal tudi z direktorjem Urada za geodezijo Geodetske uprave RS mag. Jurijem Režkom
in nam ob tej priložnosti zaželel veliko uspeha pri njegovem izvajanju.

Slika 4: Državni sekretar MOP

Slovensko-norveški poslovni forum je potekal v obliki ločenih vsebinskih seminarjev in delavnic,
skladnih z osnovnimi področji, ki jih zajemata omenjena memoranduma, in sicer: področje
obnovljivih virov energije; tehnologija gradnje predorov; sodelovanje na področju obrambe;
področje geodezije, kartografije in katastra ter varstvo bolnikov in kakovost zdravstvenega sistema.
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Slika 2: Norveški kralj Harald V.

Slika 3: Udeleženci seminarja

Namen seminarja je bil predvsem izmenjava izkušenj in informacij, povezanih z vzpostavljanjem
evropske infrastrukture za prostorske informacije, ki jo obe državi gradita v skladu z določili
direktive INSPIRE. Poleg tega je bil seminar namenjen iskanju možnih oblik prihodnjega
sodelovanja med državnima geodetskima službama in zasebnimi organizacijami, ki delujejo na
področju geoinformatike.
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Udeležence seminarja o pomenu geografskih informacij je nagovoril državni sekretar na
Ministrstvu za okolje in prostor dr. Peter Gašperšič, sledile so predstavitve norveških in slovenskih
predstavnikov uprave in zasebnega sektorja.
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