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STROKOVNI POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO V
CELJU DNE 16. 5. 2006

Tomaž Petek

V organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, Mestne občine Celje in Zveze geodetov Slovenije
je v Celju dne 16. maja 2006 potekal strokovni posvet pod naslovom »Prostorsko in razvojno
načrtovanje za učinkovitejše koriščenje sredstev v lokalni skupnosti s primeri dobre prakse iz
Slovenije in držav EU«. Udeležence sta v uvodu nagovorila Župan Mestne občine Celje Bojan
Šrot, predsednik Zveze geodetov Slovenije Jurij Režek in predsednik 7. komisije FIG Paul Van
der Mollen iz Nizozemske.
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Slika 1: Udeleženci posveta v dvorani (foto: Jože Kumer).

Namen posveta je bil strokovnjakom in upravnim delavcem na lokalni in regionalni ravni predstaviti
pričakovane vplive gospodarskih reform na regije in občine ter ukrepe države na področju
prostorskega načrtovanja in razvojnega planiranja, ki so pomembni za pripravo projektov za
financiranje evropskih skladov. To tematiko so v svojih referatih predstavili mag. Marko Starman,
državni sekretar z Ministrstva za okolje in prostor, dr. Ivan Žagar, minister, Služba Vlade za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, ter mag. Igor Strmšnik s Službe Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
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Slika 2: Udeleženci posveta v dvorani (foto: Jože Kumer).

Geodetski vestnik 50/2006 – 2

Slika 3: Minister Žagar ob prihodu na posvet (foto: Jože Kumer).

Slika 4: Udeleženci posveta v dvorani (Foto: Jože Kumer).
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Udeleženci so imeli priložnost slišati primere dobre prakse iz tujine, saj so na posvetu s prispevki
sodelovali tudi trije udeleženci iz tujine, in sicer Christian Lemmen z Nizozemske, Richard
Grover iz Velike Britanije in Winfred Hawerk iz Nemčije.
Predstavljen je bil tudi pomen ukrepov za celovito in pravočasno urejanje podatkov o prostoru
za potrebe prostorskega načrtovanja, priprave investicij in gospodarjenja z zemljišči. Med drugimi
je novosti v novi prostorski zakonodaji v svojem referatu predstavila Metka Černelč, generalna
direktorica direktorata za prostor, Ministrstva za okolje in prostor. Dr. Božena Lipej z Geodetske
uprave RS pa je opisala geodetske in nepremičninske podlage za podporo delovanju lokalnih
skupnosti.

Tomaž Petek
Območna geodetska uprava Ljubljana
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