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Geodetska uprava Republike Slovenije je v oktobru in novembru 2012 izvedla projekt dvostranske
tehnične pomoči Črni gori z naslovom »Priprava na prevzem direktive INSPIRE v pravni red«.
Projekt je bil del programa tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov dvostranske
tehnične pomoči, ki jih je na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju v letu
2012 uresničila Republika Slovenija. Financiralo ga je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije, izvedli pa smo ga uslužbenci Geodetske uprave RS in Uprave za nepremičnine
Republike Črne gore.

STRANI GEODETSKE UPRAVE RS

ŠTUDIJSKI OBISK PREDSTAVNIKOV UPRAVE ZA
NEPREMIČNINE ČRNE GORE

V obdobju približevanja evropskim integracijam so se kolegi iz Črne gore seznanili z obveznostmi
evropske direktive INSPIRE, ki se nanašajo na vzpostavitev infrastrukture za prostorske
informacije v Evropi. V projektu so bile predstavljene obveznosti in način prevzema direktive
INSPIRE v pravni red držav članic. Na primeru prevzema direktive v slovensko zakonodajo
so se pristojni na Upravi za nepremičnine Črne gore seznanili z obveznostmi, ki jih prinaša
direktiva INSPIRE, in vlogo državne geodetske službe v tem procesu. Vse dejavnosti na delavnici
so dokumentirane v gradivu in poročilih o poteku obeh dogodkov. Projekt je bil izveden v dveh
delih in je obsegal delavnico v Podgorici med 17. in 19. oktobrom 2012 ter študijski obisk v
Ljubljani od 7. do 9. novembra 2012.
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Slika 1: Predstavniki Uprave za nepremičnine Črne gore med obiskom na Geodetski upravi RS.
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Na delavnici v Podgorici je sodelovalo osem uslužbencev Uprave za nepremičnine Republike
Črne gore. Udeleženci so se seznanili s postopki vodenja nepremičninskih evidenc v Sloveniji, s
posebnim poudarkom na prevzemu direktive INSPIRE v slovenski pravni red in nalogah, ki jih je
s tem dobila Geodetska uprava RS. Obravnavane so bile teme s področja zakonskega okvira za
delovanje infrastrukture za prostorske informacije ter vzpostavitve, organizacije in koordinacije
delovanja infrastrukture za prostorske informacije. Predstavljena je bila tudi podatkovna politika
za prostorske podatke, ki velja v Sloveniji. Sodelujoči so dejavno razpravljali o aktualnem stanju
ter oblikovali predloge za strateške dokumente, osnutek akcijskega načrta in spremembe, ki so
potrebne pri vzpostavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Črni gori.
Novembra 2012 pa so se črnogorski kolegi mudili v Ljubljani. Med obiskom na geodetski upravi
smo gostom predstavili delovno področje državne geodetske službe s poudarkom na topografskem
in kartografskem sistemu ter izkušnje s prevzemanjem direktive INSPIRE v naš pravni red in
vzpostavitvijo registra prostorskih enot in spletnih portalov s prostorskimi podatki. Gostje so
obiskali tudi območno geodetsko upravo v Celju. Kolegi na OGU Celje so jim predstavili postopke
evidentiranja nepremičnin v Sloveniji in vsebino katastra gospodarske javne infrastrukture.
Goste iz Črne gore je sprejela tudi predsednica notarske zbornice Slovenije gospa Marjana
Tičar Bešter. Seznanila jih je s spremembami dela notarjev pri postopkih zemljiškoknjižnih
vpisov po 1. 5. 2011, ko je začela veljati sprememba Zakona o zemljiški knjigi.

Slika 2: Gostje iz Črne gore med obiskom na OGU Celje

V Celju so gostje obiskali še podjetje Geodetski zavod Celje, d. o. o. Njegovi predstavniki so
jim opisali vlogo zasebnega sektorja pri evidentiranju nepremičnin v Sloveniji.
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