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S31. STROKOVNO SREČANJE GEODETSKIH UPRAV DRŽAV 

NASLEDNIC AVSTRO-OGRSKE MONARHIJE
LEDNICE, ČEŠKA REPUBLIKA, 28.–30. MAJ 2014

Damjan Kvas, Martina Vošnjak 

Enaintrideseto vsakoletno strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrske monarhije, v 
katerih je bil zemljiški kataster vzpostavljen pod pristojnostjo cesarsko-kraljevskega vojaško-geografskega 
inštituta K.u.K MGI, je letos potekalo v Lednicah na Češkem, in sicer pod naslovom Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen der öffentlichen Verwaltung-Registerverbindung, kjer je bilo izpostavljeno 
sodelovanje geodetskih uprav z drugimi javnimi institucijami. Sodelovale so geodetske uprave Avstrije, 
Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Slovenije ter italijanskih dežel Trentinsko – Zgornje Poadižje in 
Julijska krajina. Posebej je treba omeniti, da je Julijska krajina letos sodelovala prvič, zastopal jo je Paolo 
Daniele Viviani iz Trsta.

Prvo tovrstno strokovno srečanje je bilo organizirano leta 1984 na Dunaju in je potekalo pod naslovom 
Avtomatizacija in geodezija (nem. Automatisation in Vermessungswesen). Srečanja so se v obdobju začetka 
avtomatizacije postopkov na področju zemljiškega katastra začela na pobudo takratnega predsednika 
avstrijskega Zveznega urada za meroslovje in geodezijo BEV dipl. inž. Fridericha Hrbeka. Geodetske 
uprave držav naslednic avstro-ogrske monarhije imajo na področju zemljiškega katastra podobna stro-
kovna izhodišča in rešitve, zato je spontano sodelovanje preraslo v organizirano letno strokovno srečanje, 
ki temelji na štirih načelih:

 — omejeno je na države naslednice nekdanje monarhije;
 — poteka enkrat letno;
 — vsako leto je v eni od držav udeleženk;
 — jezik srečanja je nemščina.

Slovenija je že od začetka zelo dejavna udeleženka in je bila doslej petkrat organizator. Naslednje leto 
bo srečanje v Italiji.

Udeleženke so predstavile delovanje geodetskih uprav v povezavi z naslovno temo ter novosti in projekte, 
ki se izvajajo. Na srečanju se je predstavilo tudi podjetje Hrdlička, ki je na primeru mesta Breslav pri-
kazalo svoje rešitve pri uporabi informacijskih sistemov in podatkov za potrebe mesta oziroma občine. 
Podjetje deluje tudi na Slovaškem, Poljskem in v Ukrajini ter širi dejavnost še na druge evropske države.

V slovenskem referatu so bili predstavljeni podatki in programi PREG in REN, ki omogočajo različnim 
uporabnikom vpogled v podatke geodetske službe in njihovo uporabo. Predstavljeni so bili tudi projekti 
Geodetske uprave RS in novosti v njenem delovanju.
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