Martina Vošnjak, Damjan Kvas
Geodetska uprava Republike Slovenije je od 23. do 25. maja 2012 v Celju organizirala strokovno
srečanje geodetskih uprav, ki delujejo na območju nekdanje avstro-ogrske monarhije. Včasih
je bil za ta prostor zadolžen inštitut K&K (Kaiser und Koenigliches Militaer Geographischen
Institute). Tokratno srečanje je bilo že 29. po vrsti, gostili pa smo ga Slovenci. Na naše povabilo
so se odzvali kolegi iz geodetskih uprav Avstrije, Slovaške, Češke, Madžarske, Hrvaške in iz dveh
provinc severne Italije.

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

29. SREČANJE GEODETSKIH UPRAV AVSTRIJE, SLOVAŠKE,
SLOVENIJE, JUŽNE TIROLSKE, TRENTINA, ČEŠKE,
MADŽARSKE IN HRVAŠKE

Prvi dan je bil namenjen nastanitvi gostov, kratkemu ogledu mesta in pozdravnemu nagovoru
celjskega župana Bojana Šrota, ki je poudaril, da je v času njegovega županovanja naš dogodek eno
redkih stanovskih srečanj, organiziranih v Celju. Sledili so še nagovori in predstavitvene besede
Franca Ravniharja, direktorja Urada za nepremičnine Geodetske uprave Republike Slovenije, in
Dominika Bovhe, direktorja Geodetskega zavoda Celje, d. o. o., ki je največje geodetsko podjetje
na Celjskem in pokrovitelj prvega večera srečanja.
Drugi dan je bil namenjen predstavitvam posameznih držav na temo Izboljšave grafičnih podatkov
zemljiškega katastra. Strokovni del zasedanja je odprl generalni direktor Geodetske uprave
Republike Slovenije Aleš Seliškar, ki je predstavil poročilo o delu Geodetske uprave Republike
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Slika 1: Udeleženci 29. srečanja geodetskih uprav nekdanje avstro-ogrske monarhije v Celju
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Slovenije v preteklem letu in poudaril, da se vloga in naloge geodetskih služb v sodobni družbi
nenehno spreminjajo in dopolnjujejo. Z modernizacijo družbe dobivamo nove in nove zahtevne
izzive, zato je povezovanje v regiji še toliko večjega pomena.
Sledila je predstavitev delovanja Geodetske uprave Republike Slovenije, ki jo je podal Tomaž
Petek. Prispevek naše države o metodah izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza je predstavil
Blaž Barborič iz Geodetskega inštituta Slovenije. Sledili so prispevki posameznih držav, iz katerih
smo lahko spoznali razvoj grafičnih podatkov v zemljiškem katastru po posameznih območjih,
načine vzpostavljanja digitalnih katastrskih načrtov, težave, ki so jih ob tem imeli, in težave, ki
se kažejo danes. Izkazalo se je, da smo glede obstoječih grafičnih podatkov zemljiškega katastra
na različnih stopnjah razvoja in da imamo različne metode, kako podatke izboljšati. Nekateri
se lotevajo izboljšave projektno, medtem ko so na primer Avstrijci povedali, da je izboljšava
kakovosti zemljiškega katastra nenehen proces, ne pa projekt. Drugi dan srečanja smo popestrili
z obiskom vinske kleti Grič v Slovenskih Konjicah, kjer nas je sprejel konjiški župan, sama klet
pa je bila predstavljena kot zanimiv gradbeni projekt.

Slika 2: Udeleženci srečanja med zasedanjem v Celju
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Tretji dan smo slišali še drugi del predstavitev udeleženk. Posebno zanimiva je bila tema
3D-katastra, o kateri so govorili kolegi iz Madžarske in Slovaške. Poslovili smo se bogatejši za
nova spoznanja in poznanstva stanovskih kolegov iz drugih držav.
Naslednje leto bo jubilejno, trideseto srečanje geodetskih uprav, ki delujejo na območju nekdanje
avstro-ogrske monarhije. Potekalo bo v Avstriji, ki je tovrstna srečanja pravzaprav začela.
Avstrijski kolegi so povabili vse prisotne ter predlagali temo Tehnični, pravni in organizacijski
razvoj zemljiškega katastra v zadnjih tridesetih letih.
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