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1 UVOD
Prostorska zakonodaja iz leta 2002, natančneje Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) in Zakon o
graditvi objektov (ZGO-1), namenjata veliko pozornosti evidentiranju objektov gospodarske javne
infrastrukture (GJI). Geodetski upravi RS zakonodaja nalaga vzpostavitev in vodenje zbirnega
katastra GJI. Vzpostavitev zbirnega katastra je predvidena za 1. januar 2006. Do takrat bodo
zagotovljeni vsi pogoji za začetek polnjenja zbirke, kar pa še ne pomeni, da bo do tega datuma
tudi zbirka podatkov že polna. Posredovanje podatkov v zbirni kataster in s tem polnjenje zbirke
je odvisno od lokalnih skupnosti in pristojnih ministrstev, ki morajo po zakonu zagotoviti zajem
in posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI.
2 DOSEDANJE AKTIVNOSTI
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Zaradi kompleksnosti vzpostavitve zbirnega katastra GJI je Geodetska uprava RS začela z
aktivnostmi že v začetku leta 2004, ko je potekal ciljni raziskovalni program na temo GJI in
urejanja prostora. Pri nalogi so sodelovali strokovnjaki z različnih področij. Z interdisciplinarnim
pogledom na celotno problematiko so bile postavljene osnovne smernice za evidentiranje GJI
na vseh ravneh, od državne, sektorske pa vse do upravljavske. Naloga je bila v nadaljevanju
usmerjena predvsem na državno in sektorsko raven, saj bi bilo vključevanje nižjih, upravljavskih
ravni preširoko. Rezultati naloge se bili osnova za nadaljnje sodelovanje z različnimi sektorji in
nasploh za vzpostavitev zbirnega katastra GJI.
V drugi polovici leta 2004 je potekala naloga vzpostavitve prototipa zbirnega katastra. Ob tesnem
sodelovanju posameznih sektorjev smo gradili prototipni sistem in vanj vključevali pridobljene
testne podatke o GJI. Prototip zbirnega katastra se je logično umeščal v širši okvir sistema zbirk
prostorskih podatkov. Skupaj s prototipom zbirnega katastra je nastajal tudi načrt informacijskega
sistema, ki nam je v nadaljevanju služil kot osnova za vzpostavitev produkcijskega dela zbirke. V
letu 2005 potekata dve pomembnejši nalogi, ki zagotavljata podporo procesom Geodetske uprave
RS in upravljavcem GJI, ki so odgovorni za vodenje katastrov GJI in za posredovanje teh podatkov
v zbirni kataster. Geodetska uprava RS bo tako ob zaključku naloge pripravljena na začetek
delovanja zbirnega katastra, upravljavcem pa bo zagotovljeno svetovanje in osnovna pomoč pri
vodenju katastrov GJI. Rezultati dosedanjih nalog so strnjeni v nekaj dokumentov, ki obravnavajo
osnovno predstavitev zbirnega katastra, navodila za upravljavce, izmenjevalni format in obrazce,
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Zaradi skorajšnje vzpostavitve zbirnega katastra GJI bo v nadaljevanju projekta poudarek
predvsem na zagotavljanju informacijske podpore zbirnemu katastru GJI in informiranju vseh
tistih, ki sodelujejo v procesih evidentiranja objektov GJI.
Do konca leta 2006 bo Geodetska uprava RS vzpostavila informacijski sistem za vodenje
produkcijskega dela zbirnega katastra. V prvi fazi je predvidena podrobna opredelitev
funkcionalnosti, arhitekture sistema in procesov v sistemu zbirnega katastra GJI. V naslednji
fazi bo sledila izdelava in implementacija produkcijskega sistema na Geodetski upravi RS. Zaradi
predvidenega začetka delovanja zbirnega katastra v začetku leta 2006 bo treba do takrat začasno
vzpostaviti vse potrebne mehanizme za začetek delovanja sistema brez informacijske podpore.
Podatki, ki jih bodo upravljavci posredovali v produkcijsko okolje zbirnega katastra GJI, bodo
preneseni v distribucijsko okolje Geodetske uprave RS. Do distribucijskega okolja bodo lahko
dostopale lokalne skupnosti in ministrstva, ki so pristojna za posredovanje podatkov v zbirni
kataster GJI, in tudi širša javnost, ki bo podatke zbirnega katastra uporabljala pri procesih urejanja
prostora, graditve objektov ipd. Z izgradnjo in povezavo produkcijskega in distribucijskega dela
zbirnega katastra želimo doseči čim večjo ažurnost posredovanih podatkov in zagotoviti enostaven
dostop do podatkov vsej zainteresirani javnosti.
Zaradi velikega števila akterjev, ki so vključeni v proces zbirnega katastra, je treba dobro informirati
posamezne sektorje, upravljavce (predvsem lokalne skupnosti) in geodete. Informiranje sektorjev
poteka že od lanskega leta, vendar je treba z aktivnostmi nadaljevati. Sektorji morajo sprejeti
podzakonske akte po ZUreP-1 in s tem določiti vsebino posameznih katastrov GJI. Lokalne
skupnosti in pristojna ministrstva so naslednja pomembna skupina akterjev, saj so zadolženi za
zagotavljanje vodenja katastrov GJI in posredovanja podatkov v zbirni kataster. Informiranje
lokalnih skupnosti poteka preko Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, pristojnih
ministrstev pa preko medsebojnih dogovorov med Geodetsko upravo RS in ministrstvi. Geodeti
so vključeni v proces predvsem pri zajemu podatkov, izdelavi elaborata sprememb in posredovanju
podatkov v zbirni kataster GJI. V jesenskem obdobju bomo skušali geodete podrobneje informirati
o dogajanju na tem področju. Prav tako bodo v proces informiranja vključene tudi upravne enote
in potencialni investitorji, ki morajo dobro poznati postopke in osnovna pravila za evidentiranje
objektov v zbirnem katastru GJI. Za boljšo informiranost in promocijo je bila izdelana tudi
celostna grafična podoba zbirnega katastra, prav tako pa bo v kratkem vzpostavljen spletni portal
preko katerega bo mogoče v nadaljevanju pridobivati vse potrebne informacije o zbirnem katastru
GJI.
4 ZAKLJUČEK
Geodetska uprava RS je izvedla že veliko pripravljalnih del za vzpostavitev zbirnega katastra
GJI. Zavedamo se, da nas najtežji del še čaka, saj so se vse dosedanje aktivnosti izvajale predvsem
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ki so potrebni za vpis objektov v zbirni kataster. Dokumenti so dostopni na spletnih straneh
Geodetske uprave RS na naslovu http://www.gu.gov.si/gu/projekti/GJI/GJI.asp.
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na prototipnem modelu sistema. V letu 2006 bomo priča prehodu v realen sistem in gotovo brez
zapletov ne bo šlo. Prav tako ima vsak kataster svoje posebnosti in zakonitosti, ki jih bomo lahko
podrobneje spoznavali šele na konkretnih primerih. Zaradi tega bo uspešno delovanje zbirnega
katastra mogoče le ob aktivnem sodelovanju sektorjev, upravljavcev, upravnih enot, investitorjev
in geodetov. Zgodovinski spomin na nerealiziran kataster komunalnih naprav iz preteklosti je še
svež, zato si bomo prizadevali, da bi projekt vzpostavitve zbirnega katastra GJI tokrat uspel. V
prihodnji številki Geodetskega vestnika bo objavljen daljši prispevek, ki bo natančneje predstavil
obravnavano tematiko.
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