III. KONFERENCA
25. APRIL 2013, HOTEL MONS, LJUBLJANA

Darja Tibaut

V Hotelu Mons je 25. aprila 2013 potekala III. konferenca na temo evidentiranja gospodarske
javne infrastrukture v Sloveniji. Organizirala jo je Geodetska uprava Republike Slovenije
v sodelovanju z ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Na dogodku se je
zbralo približno dvesto udeležencev iz državne uprave, lokalnih skupnosti in zasebnega
sektorja.
Letos so bili predstavljeni rezultati nekaterih vidnejših projektov na področju evidentiranja
gospodarske javne infrastrukture na državni in lokalni ravni. Poudarek pa je bil tudi na
povezovanju finančnih in tehničnih evidenc gospodarske javne infrastrukture ter položajni
natančnosti evidentirane infrastrukture.

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

EVIDENTIRANJE GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI

Sledila sta dva sklopa strokovnih referatov, v katerih so bili predstavljeni rezultati dela preteklih
nekaj let na državni in lokalni ravni. V prvem delu je bila predstavljena predvsem problematika
na državni ravni, ki so jo obravnavali naslednji predavatelji: Samo Jereb, Računsko sodišče
Republike Slovenije; prof. dr. Albin Rakar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; mag. Blaž
Mozetič, ministrstvo za kmetijstvo in okolje – sektor za kohezijsko politiko in investicije; ter
Jurij Mlinar, ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
Sledili so prispevki o evidentiranju gospodarske javne infrastrukture z nekaj primeri dobrih
praks. Referate so predstavili: mag. Katja Mohar Bastar, Agencija za pošto in elektronske
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V uvodnem delu konference je namestnik generalnega direktorja Geodetske uprave Republike
Slovenije Anton Kupic v pozdravnem govoru poudaril pomen evidentiranja gospodarske
javne infrastrukture za državo, saj so usklajene, urejene in ažurne evidence s kakovostnimi
podatki o gospodarski javni infrastrukturi ena izmed temeljnih strokovnih podlag za
učinkovito izvajanje procesov v prostoru ter vodenje učinkovitejših prostorskih, okoljskih,
nepremičninskih, stanovanjskih, energetskih, obrambnih in drugih politik, ki so ključne
za razvoj vsakega nacionalnega gospodarstva. Poleg namestnika generalnega direktorja
Antona Kupica je udeležence konference nagovoril še generalni direktor direktorata za
informacijsko družbo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Marjan Turk, ki je
poudaril pomen medsektorskega povezovanja in interoperabilnosti evidenc gospodarske
javne infrastrukture ter učinkovitejšega razvoja infrastrukture širokopasovnih elektronskih
komunikacij v Sloveniji.
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komunikacije RS, in mag. Nikolaj Šarlah, Geodetska uprava Republike Slovenije; Petra Pergar
in Matija Polajnar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; Damjana Tavčar, Javno komunalno
podjetje Prodnik d. o. o.; mag. Oskar Sterle, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, in Gregor
Klemenčič, Komunala Novo mesto d. o. o.
Širši strokovni in laični javnosti so bile predstavljene naslednje teme:
•

ureditev razmerij pri infrastrukturi za izvajanje gospodarskih javnih služb;

•

dezinvestiranje na področju komunalne infrastrukture;

•

zagotavljanje investicijskih sredstev na področju gospodarske infrastrukture;

•

vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema;

•

zbirni kataster GJI in evidentiranje razpoložljivosti elektronskih komunikacij;

•

povezovanja računovodske in tehnične evidence gospodarske javne infrastrukture;

•

primernost uporabe ročnih GNSS-sprejemnikov in njihova položajna natančnosti pri
evidentiranju gospodarske javne infrastrukture.

Vse referate si lahko ogledate na naši spletni strani (http://e-prostor.gov.si/ – Zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture – Obvestila).
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Slika 1, 2: Pozdravna nagovora namestnika generalnega direktorja Antona Kupica ter generalnega direktorja
direktorata za informacijsko družbo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Marjana Turka.
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Slike 3,4: Predavatelja prvega sklopa s svojima referatoma: Samo Jereb, Računsko sodišče Republike
Slovenije, in prof. dr. Albin Rakar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Slika 7,8,9: Predavatelji drugega sklopa s svojimi referati: mag. Nikolaj Šarlah, Geodetska uprava Republike
Slovenije, in mag. Katja Mohar Bastar, Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS; Petra Pergar,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
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Slike 5,6: Predavatelja prvega sklopa s svojima referatoma: mag. Blaž Mozetič, ministrstvo za kmetijstvo in
okolje – Sektor za kohezijsko politiko in investicije, ter Jurij Mlinar, ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Slika 13: Udeleženci konference
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Slika 10,11,12: Predavatelji drugega sklopa s svojimi referati: Damjana Tavčar, Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.; mag. Oskar Sterle, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, ter Gregor Klemenčič, Komunala Novo mesto d.o.o.
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