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Geodetska uprava Republike Slovenije je med 2. in 6. julijem 2012 v Makedoniji uresničevala
projekt bilateralne tehnične pomoči. Izveden je bil s finančno podporo Ministrstva za zunanje
zadeve RS ter na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju, Uredbe o izvajanju
projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči,
vsebinsko pa je pokrival področja vzpostavitve registra prostorskih enot (RPE) in zbirnega
katastra gospodarske javne infrastrukture (ZKGJI). Sestavljen je bil iz ene dvodnevne delavnico
RPE in tridnevne delavnice na temo ZKGJI, na katerih je sodelovalo 25 uslužbencev iz različnih
institucij (Agencije za registracijo nepremičnin Republike Makedonije, Fakultete za gradbeništvo
v Skopju, Centralnega registra Makedonije, Ministrstva za promet in zveze Republike Makedonije
in Ministrstva za notranje zadeve Republike Makedonije).
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Poudarek je bil na praktičnih primerih in rešitvah, ki smo jih izvedli v Sloveniji. Udeležence
smo seznanili s priročnikom Evidentiranje gospodarske infrastrukture in posameznimi, v njem
predstavljenimi primeri evidentiranja gospodarske infrastrukture. Dejavnost je bila namenjena
vsem, ki se na različnih ravneh srečujejo z gospodarsko javno infrastrukturo. V nadaljevanju je bila
predstavljena spletna aplikacija Pokliči, preden koplješ. To je storitev, ki uporabnikom omogoča,
da pridobijo osnovne informacije o zasedenosti prostora z objekti gospodarske infrastrukture.
Njen glavni namen je zagotoviti čim večjo varnost gospodarske infrastrukture, predvsem tiste,
ki leži pod zemljo.
V nadaljevanju je bila večina časa namenjena razpravi in odgovorom na vprašanja. Tako smo
analizirali stanje podatkovnih podlag in zakonskih okvirov v Makedoniji, opredelili udeležence v
procesu vzpostavitve GJI in RPE ter razpravljali o oblikovanju priporočil in ugotovitev v zvezi z
vzpostavitvijo GJI in RPE v državi. Zadnji dan smo se z udeleženci dogovorili o vsebini in datumu
študijskega obiska v Sloveniji ter razpravljali o oblikovanju izhodišč za morebitno prihodnje
sodelovanje med institucijama in njegovi vsebini. Po odgovorih na vprašanja smo v razpravi
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Na delavnicah so bile predstavljene rešitve, razvoj in zakonske podlage za zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture in registra prostorskih enot v Sloveniji ter analizirano stanje
podatkovnih podlag in zakonskih okvirov v Makedoniji. Sedanji sistem zbiranja podatkov o
javni gospodarski infrastrukturi in registra prostorskih enot v Makedoniji še ni ustrezno urejen
na organizacijski in zakonodajni ravni.
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oblikovali sklepe delavnice. Makedonska agencija za registracijo nepremičnin je izrazila interes
za poglobitev sodelovanja z Geodetsko upravo Republike Slovenije na naslednjih področjih:
•

vzpostavitev in dopolnitev obstoječih evidenc RPE v Makedoniji;

•

vzpostavitev GJI v Makedoniji.

Slika 1: Predstavitev ugotovitev in smernic predstavnikom Agencije za registracijo nepremičnin
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V imenu Geodetske uprave RS sva podprla pobudo za nadaljnje sodelovanje in udeležence
obvestila, da to zahteva ustrezne vire, ki pa jih Geodetska uprava nima. Dogovorili smo se, da
si bosta obe instituciji prizadevali za iskanje ustrezne oblike sodelovanja in virov. Pred odhodom
sva obiskala tudi veleposlaništvo Republike Slovenije v Makedoniji, kjer sva predstavnico
ambasade seznanila s pobudami makedonske strani in poročala o opravljenem delu v Skopju.
Konkretni končni rezultati delavnic so zbrani v obsežnem dokumentu priporočil (Conclusions
and recomendations regarding RSU and PI cadastre in Macedonia).
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