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42. geodetski dan

Preurejanje zemljišč
kot izziv za razvoj
geodetskega inženirstva
strokovni posvet

Spoštovani,
GEODETSKI DAN, ki ima v Sloveniji že izredno
dolgo tradicijo, je tokrat posvečen aktualni temi
za geodezijo in za druge stroke, katerih delovanje
je povezano s prostorom. Osrednja tema 42.
geodetskega dne se namreč nanaša na
področje preurejanja zemljišč kot možnost za
razvoj in kot izziv za geodetsko stroko.
Neizpodbitno je preurejanje zemljišč povezano s
človekovimi posegi v prostor, pa tudi z drugimi,
naravnimi spremembami v prostoru. Manjša
izpostavljenost in prepoznavnost vidika
geodetskega preurejanja zemljišč ter vloga teh
postopkov za smotrno gospodarjenje z zemljišči in
trajnostni prostorski razvoj so pred nas postavili
prvi izziv, da se predstavimo in spoznamo.
Postopki preurejanja zemljišč praviloma v prvi vrsti
prispevajo h kakovosti geodetskih podatkov in
uradnih evidenc, vendar je za družbo
pomembnejše zagotavljanje temeljev za smotrno

Vabilo

mag. Blaž Mozetič
predsednik Zveze geodetov Slovenije

gospodarjenje z urbanimi zemljišči, za kmetijsko
pridelavo in prehransko samooskrbo, za smotrno
gospodarjenje z drugimi naravnimi viri, za
energetsko oskrbo ipd., kar se odraža v
blagostanju družbe. Tema ni zanimiva le na
nacionalni ravni, saj je le ta predmet številnih
strokovnih razprav na evropski in mednarodni
ravni.
Preurejanje zemljišč je področje, kjer sodelujemo z
drugimi strokami, vendar ima geodetska stroka
pri tem poseben privilegij – je povezava med
abstraktnim in realnim prostorom. Večplastnost
preurejanje zemljišč postavlja pred geodetsko
stroko, državo, lokalne skupnosti in druge
deležnike v teh postopkih izziv odločnega
ukrepanja. Vsem tem je strokovni posvet
namenjen. Geodetski dan je izvrstna priložnost za
širši strokovni dialog.
Vljudno vabljeni!

pozdravni govori
mag. Dejan Židan
minister za kmetijstvo in okolje
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generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije
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predsednica
Ljubljanskega geodetskega društva
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Strokovni posvet
bo potekal v
petek, 4. aprila 2014
z začetkom ob 9.00 uri
v kongresnih prostorih hotela MONS
Pot za Brdom 4, Ljubljana

programski odbor prireditve
dr. Anka Lisec - predsednica
dr. Anton Prosen
dr. Marjan Čeh
mag. Blaž Mozetič
mag. Erna Flogie Dolinar
Tomaž Petek
Jurij Mlinar
Simona Čeh

800

sprejem udeležencev / registration

900

UVOD V SREČANJE / INTRODUCTION

940

odmor za kavo / coffe break

1000

PREDAVANJA 1 / LECTURES 1

1200

odmor / break

1245

PREDAVANJA 2 / LECTURES 2

1415

odmor / break

1430

PREDAVANJA 3 / LECTURES 3

1600

družabni dogodek / social event

Program posveta

UVOD V SREČANJE / INTRODUCTION
Moderator: mag. Erna Flogie Dolinar

Pozdravni govori / Welcome addresses
Izzivi na področju (pre)urejanja zemljišč
Challenges in the field of land rearrangements
mag. Blaž MOZETIČ (ZGS),
dr. Anka LISEC (UL FGG)

PREDAVANJA 1 / LECTURES 1
Izkušnje na področju preurejanja zemljišč v
Nemčiji in Avstriji / Experiences in the field
of land rearrangements in Germany and
Austria
Moderator: dr. Anka Lisec

Re-allocation of urban and rural real property in
Germany - legal frame, institutional set up, recent
challenges / Preurejanja zemljišč na urbanih in
ruralnih območjih v Nemčiji – pravni in
institucionalni okvir, trenutni izziv
Dr. Joachim THOMAS (Nemčija)
Land cadastre and public geo-data as basis for
land consolidation in Austria / Zemljiški kataster in
javni prostorski podatki kot temelj za komasacije v
Avstriji
Dr. Reinfried MANSBERGER (BOKU, Dunaj, Avstrija)
The role of “Agrarbehörde” at rural land
rearrangement in Austria / Vloga uradov za
podeželje pri preurejanju zemljišč v Avstriji
Walter Friedrich MERLIN (Urad za razvoj podeželja,
Beljak, Avstrija)
Land Consolidation in Austria – Contributions to
Landscape and Water Managemen / Komasacije
v Avstriji – prispevek k urejanju krajine in
upravljanju voda
Dr. Walter SEHER (BOKU, Dunaj, Avstrija)

PREDAVANJA 2 / LECTURES 2
Stanje in priložnosti na področju preurejanja
zemljišč v Sloveniji – 1. del / State and
challenges in the field of land
rearrangements in Slovenia – 1st part
Moderator: Tomaž Petek
Predlogi ukrepov države na področju urejanja
zemljišč / State proposal for the measures in the
field of land management
mag. Matija KRALJ, Jurij MLINAR (MzIP, Direktorat
za prostor), Tomaž PETEK (GURS)
Komasacije in drugi postopki urejanja kmetijskih
zemljišč – stanje in možnosti v PRP 2014-2020 /
Land consolidation and other agricultural land

management measures – state and opportunities
in the RDP 2014-2020
Tomaž PRIMOŽIČ, mag. Leon RAVNIKAR (MKO,
Direktorat za kmetijstvo)
Izkušnje in izzivi na področju urbane zemljiške
politike / Experiences and challenges in the field
of urban land policy
mag. Miran GAJŠEK (MOL, Oddelek za okolje in
prostor)
Preurejanje kmetijskih zemljišč pri večjih posegih
v prostor – izkušnje Občine Krško / Agricultural
land rearrangement for large spatial interventions
– experiences in the municipality of Krško
Boris UMBREHT (Geodetska družba d.o.o.),
Magdalena Krošelj (Občina Krško)

PREDAVANJA 3 / LECTURES 3
Stanje in priložnosti na področju preurejanja
zemljišč v Sloveniji – 2. del / State and
challenges in the field of land
rearrangements in Slovenia – 2nd part
Moderator: dr. Anton Prosen
Komasacija kot prostorska in lastninsko-pravna
metla / Land consolidation as a “spatial and
property” broom
dr. Joc TRIGLAV (GURS, OGU Murska Sobota)
Preurejanje zemljišč na urbanih območjih / Land
rearrangement in urban areas
Marko FATUR (LUZ d.d.)
Komasacije – izkušnje in izzivi na ruralnih in
urbanih območjih / Land consolidation:
experiences and challenges in rural and urban
areas
Petra NOVAK, Emil RATEK, Dominik BOVHA
(Geodetski zavod Celje d.o.o.)
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