ZAKLJUČNA KONFERENCA
20. NOVEMBER 2007, HOTEL MONS, LJUBLJANA

Darja Tibaut
V Hotelu Mons je bila 20. novembra 2007 zaključna konferenca projekta Vzpostavitev sistema
evidentiranja gospodarske javne infrastrukture v Sloveniji. Konferenco je organizirala Geodetska
uprava Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Konference se je udeležilo več kot 200 udeležencev iz državne uprave, lokalnih skupnosti in
privatnega sektorja.
V uvodu konference so nas pozdravili in nagovorili: generalni direktor Geodetske uprave Republike
Slovenije Aleš Seliškar, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler Dolinar
ter namestnik direktorja Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko mag. Igor Strmšnik.
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VZPOSTAVITEV SISTEMA EVIDENTIRANJA
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI

Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo že
tri leta sodelujeta pri vzpostavljanju interoperabilnostnega okvirja zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture, katerega glavni cilj je zagotoviti enostaven dostop do podatkov o gospodarski
javni infrastrukturi in njihovo uporabo v procesih celovitega upravljanja s prostorom. V ta namen
je bila v letu 2007 izdelana informacijska podpora za dostop lokalnih skupnosti in državljanov do
podatkov iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
Sistem evidentiranja gospodarske javne infrastrukture, ki določa organizacijski, postopkovni in
podatkovni model, je v praksi zaživel. To dokazujejo doslej zbrani podatki in njihova vse večja
uporaba. S projektom smo:
- zagotovili pogoje za evidentiranje gospodarske javne infrastrukture,
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Sledila sta dva sklopa strokovnih referatov, ki sta predstavila evidentiranje gospodarske javne
infrastrukture na državni in lokalni ravni. V prvem delu (sistem evidentiranja na državni ravni) so
referate predstavili naslednji referenti: dr. Davorka Šel, Ministrstvo za javno upravo, Marjan Turk,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Jurij Mlinar, Geodetska uprava Republike
Slovenije, Uroš Mladenovič, Geodetska uprava Republike Slovenije, mag. Iztok Rozman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Anton Švigelj, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Jurij Beguš,
Zavod za gozdove Slovenije, ter mag. Blaž Mozetič, Geodetska uprava Republike Slovenije. V
drugem delu (sistem evidentiranja na lokalni ravni) so referate predstavili naslednji referenti:
Staško Vešligaj, Mestna občina Maribor, Andrej Trdin, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., in
Jože Kos Grabar, ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
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Slike 1, 2, 3: Pozdravni nagovori ministrice za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojce Kucler Dolinar,
generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije Aleša Seliškarja in namestnika direktorja
Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko mag. Igorja Strmšnika.

- izdelan organizacijski, postopkovni in podatkovni model,
- urejena zakonodaja,
- izvedena izobraževanja za lastnike gospodarske javne infrastrukture,
- vzpostavili zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
- izdelana centralna zbirka podatkov,
- izdelana informacijska rešitev za vodenje in vzdrževanje podatkov,
- zagotovili pogoje za dostop do podatkov gospodarske javne infrastrukture,
- izdelano distribucijsko okolje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
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- izdelane spletne aplikacije za dostop do podatkov.

Slika 4: Vodja Oddelka za gospodarsko javno
infrastrukturo Jurij Mlinar je predstavil rezultate
projekta.

Lastniki gospodarske javne infrastrukture so zadolženi za vodenje podatkov o lastni infrastrukturi
in za posredovanje teh podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. V novembru
2007 je bilo v zbirnem katastru evidentiranih že več kot 700 000 objektov.
Podatki o gospodarski javni infrastrukturi v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture so
javni. Prek spletnega pregledovalnika (http://prostor.gov.si – javni vpogled) je vsem državljanom
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Slika 6: Pred konferenčno dvorano so imeli
udeleženci konference možnost neposrednega
dostopa do spletnih aplikacij.
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Slika 5: Udeleženci konference.
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omogočen vpogled v podatke o gospodarski javni infrastrukturi. Podatke je mogoče naročiti na
Geodetski upravi Republike Slovenije. Lokalne skupnosti lahko za svoje območje pridobijo podatke
prek spletnih storitev oz. prek spletne aplikacije, ki je namenjena javni upravi.

Darja Tibaut
Geodetska uprava Republike Slovenije
E-pošta: darja.tibaut@gov.si

Fotografije:
Boštjan Pucelj, Geodetska uprava Republike Slovenije

859
stevilka _4_07.pmd

859

12/10/2007, 6:36 PM

