Tomaž Petek

Od 25. do 27. maja je na Ohridu v Makedoniji potekala regionalna konferenca, ki jo je organizirala
Agencija za kataster nepremičnin Republike Makedonije. Poleg predstavnikov iz Makedonije so se
konference udeležili še predstavniki državnih geodetskih služb Bosne in Hercegovine, Republike
Srbske, Hrvaške, Črne gore, Kosova in Slovenije, predstavniki donatorjev iz Japonske, Norveške,
Nizozemske, Švedske in predstavniki Svetovne banke. Konferenco je odprl minister za promet
in zveze Republike Makedonije, ki je izpostavil velik napredek Makedonije ne tem področju.
Svoje poglede na reforme nepremičninskih evidenc so predstavili še veleposlanica Nizozemske,
predstavniki veleposlaništva Norveške, Svetovne banke in švedske razvojne agencije. Udeleženci
so se seznanili z dosežki posameznih držav pri reformiranju evidentiranja in upravljanja
nepremičnin. Obravnavali so rezultate študije o stanju v katastrih v regiji, ki jo je pod finančnim
pokroviteljstvom vlade Kraljevine Norveške izdelalo podjetje »Project Management and Mapping
AS« v sodelovanju s Fakulteto za geodezijo iz Zagreba. Geodetsko upravo Republike Slovenije
sta na konferenci zastopala Roman Novšak in Tomež Petek.
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Sliki: Predstavitev slovenskega referata in dvorana z udeleženci konference (Foto: R. Novšak)
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Na koncu zasedanja so udeleženci izpostavili, da je vzpostavitev učinkovitega sistema registracije
in upravljanja nepremičninam eno temeljnih vprašanj razvoja vsake države, zato je njihov skupni
cilj povečevanje kakovosti, zagotavljanje dostopnosti in verodostojnosti evidentiranih podatkov
o nepremičninah. Vse sodelujoče državne geodetske službe so potrdile svoja prizadevanja
za vzpostavitev sodobnega nepremičninskega sistema kot osrednjega dela infrastrukture za
prostorske informacije, in sicer v skladu z zahtevami in priporočili Evropske skupnosti. Udeleženci

373
GV 53_2.indd 373

17.6.2009 22:35:15

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS
Geodetski vestnik 53/2009 – 2

konference so se strinjali, da je tovrstno obliko sodelovanja treba nadaljevati, tako da si bo
mogoče izmenjavati informacije in primere dobrih praks na področju reforme registriranja in
upravljanja nepremičnin, in iskati možnosti za skupno nastopanje pri posodabljanju evidentiranja
nepremičnin. Naslednja regionalna konferenca bo konec maja 2010 v Črni gori.

Tomaž Petek
Geodetska uprava Republike Slovenije
E-posta: tomaz.petek@gov.si
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