Božena Lipej

Stalni komite za katastre v Evropski uniji je združenje uradnih državnih katastrskih organizacij v
državah članicah Evropske unije. Ustanovljen je bil v okviru španskega predsedovanja Evropski
uniji v letu 2002. Glavni namen združenja je vzdrževanje omrežja odličnosti na področju katastrov
in s tem vzpodbujanja izmenjave strokovnih informacij, izkušenj in dobrih praks med članicami
združenja. Stalni komite predstavlja povezavo med katastrskimi organizacijami in institucijami
Evropske unije na področjih strokovnega delovanja.
V zadnjem letu dni se je največ aktivnosti odvijalo v povezavi s sprejemanjem prve evropske
prostorske direktive INSPIRE. Sprejeta direktiva INSPIRE uvaja obveznosti za države članice pri
vzpostavitvi nacionalnih prostorskih podatkovnih infrastruktur, ki pomenijo na enem mestu
dostopne povezane digitalne podatke o prostoru, okolju in nepremičninah. Podatki o zemljiščih,
stavbah in infrastrukturi so temeljni in te morajo zagotavljati katastrske in geodetske državne
institucije. Pred vsemi institucijami je veliko dela na področju zagotavljanja metapodatkov,
podatkov, servisov in drugih spletnih storitev za uporabnike.
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SLOVENIJA PREDSEDUJE EVROPSKEMU
NEPREMIČNINSKEMU ZDRUŽENJU

Portugalska je 29. novembra 2007 predala polletno predsedovanje Stalnega komiteja za katastre
v Evropski uniji Sloveniji. Predaja vodenja se je izvedla med generalnim direktorjem Geografskega
inštituta Portugalske, g. Armeniom dos Santos Castanheirom in dr. Boženo Lipej, namestnico
generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije. V prvem polletju 2008 bo Geodetska
uprava organizirala delovni razgovor razširjenega odbora združenja o prihodnosti tega komiteja
in plenarno zasedanje, kjer bo predsedovanje predala kolegom iz Francije.
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28.–29. novembra 2007 je bilo v Lizboni na Portugalskem Generalno zasedanje Stalnega komiteja
za katastre v Evropski uniji, ki se je odvijalo skupno z zasedanjem sorodnega komiteja za območje
Latinske Amerike. Strokovne teme, ki so bile na programu zasedanja, so bile iz področij e-uprave
in katastrov, analiziranja stroškov in koristi pri projektih ter napredka in problematik pri
implementaciji direktive INSPIRE. Avtorica prispevka je predstavila vabljen referat s področja euprave in katastrov. V povezavi z generalnim zasedanjem sta se odvijala dva seminarja za evropske
in latinskoameriške vodilne predstavnike katastrskih institucij s področij katastrov na spletu in
katastrov kot orodij pri izvajanju socialne kohezije. Avtorica prispevka je predstavila vabljen
prispevek Kataster kot podpora socialni koheziji in trajnosti.
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Slika 1: Evropski del udeležencev generalnega zasedanja Stalnega komiteja za katastre v Evropski uniji.

Slika 2: Dr. Božena Lipej predstavlja program dela
združenja za prvo polovico leta 2008.

Slika 3: Prevzem predsedovanja združenja med g.
Armeniom dos Santos Castanheirom in dr. Boženo
Lipej.

Literatura:
Spletne strani Stalnega komiteja za katasre v Evropski uniji: http://www.eurocadastre.org/
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