Томаж Петек е специјалист во јавниот сектор со долгогодишно искуство во облата
на
геодетскиот
систем,
геоинформациите,
катастарот
на
земјиште,
инфраструктурата на просторни податоци и владините реформи; регулаторната
работа за државните геодетски проекти и проектот за инфраструктура на
просторни податоци; развој на геоинформациската инфраструктура во Република
Словенија и управување со регионалните геодетски власти.
Дејствува како заменик-генерален директор на Управата за геодетски работи и
мапирање на Република Словенија во периодот 2014 - 2015 година и член на
Извршниот комитет на ОН ГГИМ Европа од 2014 година. Во текот на
професионалната кариера работи на неколку позиции поврзани со топографскиот
и картографскиот систем во Република Словенија, но и како директор на
Љубљанската регионална катастарска управа. Тој е вклучен и во многу активности
на EuroGeographics и ОН ГГИМ за Европа како член на Извршниот комитет и е
ангажиран во неколку национални и меѓународни проекти поврзани со
регистрација на земјиштето и управување со просторните податоци. Како експерт,
тој активно учествува во имплементацијата на INSPIRE на национално ниво и во
имплементацијата на клучните европски проекти во областа на геоинформациите.
Покрај тоа, тој дејствува како национална контакт-точка за координација на
имплементацијата на INSPIRE со Европската комисија.
Учествува како потпроект лидер во Проектот за животна средина на Светска
банка, - ONIX компонента за географски информациски системи (ГИС) која беше
формирана како централен географски информативен центар, како и за
развивање на свеста на пазарот за размена на податоци и обезбедување помош на
регионалните администрации, владини агенции и одделенија, домашни и
странски индустриски, комерцијални и услужни корисници. Вклучен во фазата на
подготовка на Проектот за регистрација на недвижностите во Словенија со цел да
се подобри ефикасноста и ефективноста на системите за управување со
недвижностите.
Активен како:

• Словенски претставник во постојаниот комитет на INSPIRE;
• Претседател на словенечката државна погранична комисија со Италија,
Австрија и Унгарија;
• Член на Словенечкото здружение на геодети од 1993 година и член на
Извршниот одбор на здружението од 2002 година;
• Член на Европскиот постојан комитет INSPIRE од 2007 година;
• Член на менаџмент одборот на EuroGeographics од 2011 до 2014 година; и
• Член на Управниот одбор на ОН GGIM Europe од 2014 година.

