DEVETA REGIONALNA KONFERENCA O KATASTRU IN NSDI
V času od 17. – 18. 06. 2016 je v Opatiji potekala deveta regionalna konferenca o
katastru in nacionalni infrastrukturi za prostorske podatke. Konferenco je tokrat
organizirala Državna geodetska uprava Republike Hrvaške. Dogodka so se udeležili
predstavniki geodetskih, katastrskih in kartografskih uprav iz Albanije, Bosne in
Hercegovine, Hrvaške, Republike Srbske, Slovenije, Kosova, Makedonije, Črne gore
in Srbije, kot tudi predstavniki Evropske Komisije, EuroGeographicsa, UN GGIM,
Svetovne banke, projekta EULIS ter švedske geodetske uprave »Lantmatiriet« in
Norveške geodetske uprave »Kartverket«. Geodetsko upravo RS sta na konferenci
zastopala generalni direktor Anton Kupic in Tomaž Petek.

(Foto: Udeleženci IX. regionalne konference v Opatiji)

V uvodu regionalne konference je spregovoril pomočnik ministra za okolje Republike
Hrvaške, ki je poudaril pomen urejene zemljiške administracije za razvoj posamezne
države. Direktorji sodelujočih geodetskih uprav so v razpravi na okrogli mizi
izpostavili pomen nepremičninskih evidenc in urejenega upravljanja z
nepremičninami za vzdržen ekonomski razvoj države in predstavili v kakšni meri že
danes izpolnjujejo pričakovanja uporabnikov.

(Foto: Predstavniki GU med okroglo mizo)

Predstavljena je bila analiza stanja na področju katastra in nacionalnih infrastruktur
za prostorske podatke v regiji, ki je bila izdelana na podlagi izpolnjenih vprašalnikov s
strani posamezne agencije. Rezultati analize so pokazali izjemno velik napredek pri
vzpostavljanju učinkovite zemljiške administracije v regiji, kar je v veliki meri tudi
rezultat vlaganj donatorjev in Svetovne banke v to področje. V drugem delu
regionalne konference so sodelovali s svojimi prispevki še predstavniki Evropske
komisije – DG Environment (Hugo De Groof), Mednarodnega združenja
pooblaščenih inženirjev geodezije - CLGE (Maurice Barbieri), EuroGeographicsa
(Mick Cory), projekta IMPULS (Peter Warstrom), projekta EULIS (Jullie Bary) in UN
GGIM Evropa (Tomaž Petek). Generalni sekretar združenja EuroGeographics Mick
Cory je v svojem nastopu izpostavil potrebo po vzpostavitvi interoperabilne evropske
lokacijske infrastrukture, ki se vzpostavlja tudi v projektu ELF, ki ga vodi
Eurogeographics. Opozoril je še na potrebo vključevanja nacionalnih katastrskih in
kartografskih uprav v iniciativo UN GGIM in EU program »Copernicus«.
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