20.–22. OKTOBER 2008, BEČIĆI, ČRNA GORA

Bernarda Berden

S TRANI GE
ODET
SKE UPRA
VE RS
GEODET
ODETSKE
UPRAVE

STROKOVNA DELAVNICA
»VPLIV EVROPSKE ZAKONODAJE NA IZVAJANJE DEL V
KATASTRU«

Slika 1: Udeleženci delavnice

Eurogeographics je v sodelovanju s Svetovno banko, GTZ in Upravo za nepremičnine Ministrstva
za finance Črne gore pripravil strokovno delavnico o vplivih evropske zakonodaje na izvajanje
del na področju katastrov (Impact of EU Legislation on Cadastral Operations), ki je potekala od
20. do 22. oktobra 2008 v Bečićih v Črni gori.

Slika 2: Odprtje in pozdravni nagovori

Geodetski vestnik 52/2008 – 4

Dogodek je odlično organizirala Eurogeographicova Delovna skupina za kataster in zemljiško
knjigo. Udeležilo se ga je več kot 100 delegatov iz 25 držav.
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Udeleženci naj bi se na delavnici seznanili z vplivi dveh evropskih direktiv, in sicer Direktive o
storitvah na notranjem trgu in Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij (EU Directive on
Services and the EU Directive on Recognition of Professional Qualifications). Predstavljeni so
bili odzivi in dejavnosti nekaterih mednarodnih organizacij na tem področju. Predstavljeno je bilo
poročilo »European requirements for cadastral surveyor activities«, dobre prakse različnih članic
NMCA na temo javno-zasebnih partnerstev na geodetskem in katastrskem področju. Ugotovljeno
je bilo, da se odpirajo nova področja, ki jih je treba urediti, od ugotavljanja kakovosti geodetskih
izdelkov, priprave priporočil za določene standarde kakovosti geodetskih izdelkov, poenotenja
zahtev za izdajo licenc do odpiranja trga storitev. Predstavitvam je sledila okrogla miza o izvajanju
katastrskih del, na kateri je sodelovala tudi Geodetska uprava Republike Slovenije.
Na koncu delavnice so bile sprejete naslednje ugotovitve:
· Za poenotenje dejavnosti v predpisanih rokih se geodetskim organizacijam v EU in tudi zunaj
nje priporoča, da se obrnejo na nacionalne kontaktne točke za Direktivo o storitvah na
notranjem trgu in Direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
· Priporoča se, da katastrske izmere izvaja zasebni sektor, in sicer geodeti z licencami, pod
pogoji, ki jih uveljavljajo posamezne države, a ob upoštevanju prostega pretoka storitev in
priznanja strokovnih kvalifikacij.
· Priporoča se izmenjava primerov dobre in slabe prakse med regijami in državami.
· Podpora mednarodnih organizacij in sofinanciranje na področju geodetske stroke sta
dobrodošla, ob upoštevanju nacionalnih posebnosti.
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· Priporoča se ustanovitev delovne skupine, ki bo do konca leta 2009 pregledala stanje, sprejete
direktive, zakonodajo in ob upoštevanju razvojnih trendov pripravila usmeritve za članice
Eurogeographics na področju javno-zasebnega partnerstva.

Slika 3: Udeleženci delavnice v dvorani
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