
| 318 || 318 |

| 60/2 | GEODETSKI VESTNIK  

NO
VIC

E  
| N

EW
S 33. strokovNo srečaNje geodetskiH uprav drŽav 

NasledNic avstro-ogrskega katastra

Trenčijanske Teplice, slovaška, 18.–20. maja 2016

Damjan Kvas, Damjan Doler, Martina Vošnjak

Na letošnjem, 33. po vrsti, strokovnem srečanju geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega ka-
tastra, v katerih je bil zemljiški kataster vzpostavljen pod pristojnostjo Cesarsko-kraljevskega vojaškega 
geografskega inštituta (nem. Kaiserlich und Königliche Militär geographischen Institute, K.u.K MGI), sta 
bili obravnavani dve temi: 

 — Zagotavljanje podatkov na temelju katastra nepremičnin (angl. Providing data from the Real Estate 
Cadastre – REC) ter 

 — Kakšni so pristopi za odpravo nepravilnih podatkov v katastru nepremičnin? (angl. What is the 
correcting mechanism of incorrect data in REC like?).

Strokovno srečanje je potekalo v Trenčijanskih Teplicah na Slovaškem. Sodelovale so geodetske uprave 
Avstrije, Češke, Madžarske, Hrvaške, Slovenije, italijanskih dežel Trentino -  Južna Tirolska, Furlani-
ja - Julijska krajina ter Slovaške. 

Geodetske uprave držav naslednic avstro-ogrske monarhije imajo na področju zemljiškega katastra po-
dobna strokovna izhodišča in rešitve, zato je spontano sodelovanje preraslo v organizirano letno strokovno 
srečevanje, ki sledi štirim načelom:

1. omejeno na države naslednice nekdanje monarhije (Tagungen über den altösterreichischen Kataster 
oder K.u.K. Katastertagung);

2. srečanje enkrat letno;
3. vsako leto v eni od držav udeleženk;
4. jezika srečanja sta nemščina in angleščina.

Slovenija je že od začetka zelo dejavna udeleženka in je srečanje organizirala petkrat. Naslednje leto je 
34. srečanje na Dunaju v Avstriji. Takšen vrstni red sicer ne sledi zaporednemu menjavanju držav or-
ganizatork, vendar je Avstrija predlagala, da srečanje poteka na Dunaju zaradi 200-letnice zemljiškega 
katastra, ki jo bosta Avstrija ter njen Zvezni urad za meroslovje in geodezijo (nem. Bundesamt fur Eich- 
und Vermessungswessen – BEV) praznovala v naslednjem letu. Ob 200-letnici katastra bodo pripravili več 
dogodkov, o katerih bo organizator udeleženke še obvestil.

Države so na srečanju predstavile delovanje geodetskih uprav v povezavi z naslovnima temama ter novosti 
in projekte, ki potekajo. V slovenskem referatu smo predstavili evidence, za katere je pristojna Geodet-
ska uprava RS, dostopnost do podatkov, omejitve pri dostopu in uporabi podatkov. Opisali smo, kako 
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srečanju smo predstavili tudi projekt izboljšave podatkov zemljiškega katastra. 

Ugotovimo lahko, da nobeden od udeležencev posveta ne ponuja podatkov popolnoma v skladu z opre-
delitvijo izraza open data (podatki, ki so dostopni ter vsakomur na voljo za uporabo in ponovno uporabo 
ter prerazporejanje brez omejitev avtorskih pravic ter kakršnih koli prepovedi kopiranja in objavljanja).
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