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Geodetska uprava Republike Slovenije je v mesecu maju in juliju 2011 izvedla projekt bilateralne
tehnične pomoči z naslovom »Izhodišča za vzpostavitev zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture v Moldaviji«. Projekt se je izvajal ob finančni podpori Ministstva za zunanje zadeve
RS in sicer na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in Uredbe o izvajanju
projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči.
V projektu je Geodetska uprava Republike Slovenije sodelovala z Moldavsko agencijo za kataster
nepremičnine (Agency for land relations and cadastre of the Republic of Moldova). Projekt smo
izvedli v dveh fazah v letu 2011 in sicer je obsegal izvedbo ene tridnevne delavnice v Chisinau
v Moldaviji v mesecu maju in študijskega obiska strokovnjakov iz Moldavije v Ljubljani v juliju.
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Na teh delavnicah je bilo obravnavano področje priprave izhodišč za vzpostavitev sistema
registracije katastra gospodarske javne infrastrukture v Republiki Moldaviji. Obstoječi sistem
zbiranja podatkov o javni gospodarski infrastrukturi v Moldaviji doslej še ni ustrezno urejen
niti na organizaciji niti na zakonodajni ravni zato so predstavniki državne agencije za kataster
nepremičnin v stikih s predstavniki Geodetske uprave izrazili potrebo po prenosu primera

Slika: Udeleženci študijskega obiska na Geodetskem inštitutu.
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Ob zaključku projekta je bila s strani predstavnikov Moldavije izražena želja po tesnejšem in
dolgoročnejšem sodelovanju s Slovenijo na tem področju, zato smo se dogovorili da si bosta obe
instituciji prizadevali poiskati ustrezne vire za izvedbo tovrstnega sodelovanja.
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dobre prakse na tem področji iz Slovenije. V času študijskega obiska v Sloveniji so predstavniki
Moldavske agencije za kataster nepremičnine poleg Geodetske uprave obiskali tudi Geodetski
inštitut, VO-KA Celje in nekaj zasebnih podjetji, ki delujejo na področju evidentiranja GJI v
naši državi.
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