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ČETRTA REGIONALNA KONFERENCA O KATASTRU IN
INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE PODATKE

Tomaž Petek
Geodetska uprava Republike Slovenije je od 8. do 10. junija 2011 na Bledu organizirala četrto
regionalno konferenco o katastru in infrastrukturi za prostorske podatke. Dogodek je pomenil
nadaljevanje regionalne pobude, začete leta 2008, ko je bila organizirana prva konferenca
v Opatiji, sledile pa so ji še konference na Ohridu in v Bečičih. Prišlo je 96 udeležencev iz
dvanajstih držav, predvsem iz državnih geodetskih služb, ki delujejo v regiji zahodnega Balkana,
ter predstavniki Svetovne banke, organizacije FAO, Eurogeographicsa in drugih mednarodnih
organizaciji.

Slika 1: Udeleženci konference

Letošnja tema je bila povezana z izpolnjevanjem ciljev smernic Katastra 2014 in izvajanjem
obveznosti iz direktive INSPIRE v državnih geodetskih službah v regiji. Udeležence je nagovoril
državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor dr. Peter Gašperšič, ki je v uvodu poudaril
pomen prilagajanja državnih geodetskih služb vedno novim izzivom in nalogam v družbi.
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Slika 3: Dave Lovell, izvršni direktor
EuroGeographicsa

V predstavitvah, ki so jih imele vse sodelujoče institucije, so bili prikazani izjemen napredek in
prizadevanja za vzpostavitev nacionalne infrastrukture za prostorske podatke v državah regije,
ki so povsem skladni z zahtevami in priporočili direktive INSPIRE, čeprav ta še ni obvezujoča
za vse države v regiji. Udeleženci konference so v sprejetih ugotovitvah izrazili zadovoljstvo z
vsebino in potekom 4. regionalne konference o katastru in infrastrukturi za prostorske podatke ter
podprli vsebino 4. študije o stanju katastra in NSDI v regiji, ki je bila predstavljena na konferenci.
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Slika 2: Aleš Seliškar med nagovorom udeležencem
konference

Tomaž Petek
MOP – Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, Ljubljana
e-pošta: tomaz.petek@gov.si
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Udeleženci so potrdili odločitev, da bo 5. regionalna konferenca organizirana v Bosni in
Hercegovini, in sicer bosta za organizacijo skupaj poskrbeli upravi za evidentiranje nepremičnin
iz obeh entitet Bosne in Hercegovine. Več informaciji je na voljo na spletni strani konference:
http://www.4rcs-bled.si.
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