
VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI 
V JVSLO



VSEBINA OPERACIJE IN UPRAVIEENCI

Na obmoeju vseh sodelujoeih obein bodo izvedene vse potrebne aktivnosti (zbiranje, urejanje, dopolnjevanje podatkov), da se 
zagotovi popolno inicialno stanje podatkov o vodovodu, kanalizaciji in cestah. V operaciji bo zagotovljen tudi popolen prenos po-
datkov GJI (vodovod, kanalizacija in ceste) v zbirni kataster GJI. Na osnovi natanene analize procesov, priprave inicialnega stanja 
podatkov ter posredovanja teh podatkov v zbirni kataster GJI bo za vsako obeino zagotovljen sistem za vzdrževanje podatkov GJI, 
ki bo v prihodnje omogoeal, da bo mogoee operirati z ažurnimi podatki tako na ravni izvajalca gospodarske javne službe (GJS), 
obeine kot tudi Geodetske uprave RS (zbirni kataster GJI). V operacijo so vkljueene naslednje upravieenke operacije: Ernomelj, 
Dolenjske Toplice, Koeevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna Pee, Mokronog-Trebelno, Novo mesto , Osilnica, Ribnica, Semie, 
Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.

NAEIN IZVEDBE OPERACIJE

Nosilec operacije je Mestna obeina Novo mesto, ki ima tudi najvee izkušenj na podroeju GJI. V projektu bodo sodelovali vsi kljueni 
akterji s podroeja GJI (predstavniki obein zadolženi za GJI, predstavniki izvajalcev gospodarskih javnih služb,...) na obmoeju 
sodelujoeih obein, s eimer bo zagotovljeno, da bodo rezultati projekta kvalitetni in predvsem, da bodo kljueni akterji sposobni v 
prihodnje sami voditi katastre GJI. Izdelava katastrov GJI bo oddana zunanjemu izvajalcu na podlagi javnega naroeila storitve v 
skladu s predpisi o javnem naroeanju.

VIŠINA SKUPNIH STROŠKOV IN VIŠINA JAVNIH VIROV FINANCIRANJA

Mestna obeina Novo mesto v partnerstvu z 19 obeinami Jugovzhodne Slovenije izvaja triletno operacijo »Vzpostavitev katastrov 
GJI v JVSLO”. Za izvedbo operacije je na 3. javnem razpisu »Razvoj regij« pridobila 212.499 EUR sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Skupna vrednost operacije je 300.000 EUR. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednos-
tne usmeritve »Regionalni razvojni programi.«

RAZLOGI ZA IZVEDBO

Temeljni razlog za izvedbo operacije je slabo dejansko stanje katastrov GJI. Evidentiranje, vzpostavitev in vodenje podatkov GJI 
omogoea dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z objekti javne infrastrukture. Je nujna podlaga vsem odloeitvam 
vezanih na razvoj in upravljanje gospodaskih javnih služb kot tudi odloeitvam na podroeju gradnje in naertovanja prostora. Vpis v 
zbirni kataster GJI je zakonska obveza obeinam, ki pa v vseh obeinah ni izveden. Vzpostavitev katastra GJI bo izvedena v skladu s 
Pravilnikom o vsebini in naeinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. list RS, št. 9/04).

Prvi korak v smeri dobrega gospodarjenja z GJI v regiji je zagotovo vzpostavitev ustreznih evidenc GJI. Projekt bo zagotovil us-
trezne rezultate, ki bodo pripomogli k boljšemu gospodarjenju z GJI v prihodnje. 

DATUM PRIEETKA IN KONCA OPERACIJE 

od maja 2008 do avgusta 2010.



VODILNI PARTNERJI

Vodilni partner projekta je:

Evropski strukturni sklad
 Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Kotnikova 28
1000 Ljubljana

Mestna obèina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
www.novomesto.si
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PARTNERJI



ZUNANJI SODELAVCI

Komunala Novo mesto d.o.o. (analiza stanja)

 

 

Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o. (pomoè pri vodenju, naloge informiranja in obveščanja)

 

IGEA, razvoj, svetovanje in storitve s področja geografskih informacijskih 
sistemov, d.o.o. (vzpostavitev sistema GJI, prenos podatkov v zbirni kataster GJI, svetovanje in vzpostavitev sistema rednega evi-
dentiranja/vzdrževanja)

DISPOZICIJA

DISPOZICIJA

AKTIVNOSTI IN CILJI

 - PRESTAVITEV STANJA KATASTROV - sestanek Komunala 26.08.2008
-  PODROBNEJŠA ANALIZA STANJA KATASTROV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V OKVIRU OPERACIJE 
VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JVSLO
- NAČRT IZVEDBE OPERACIJE IN METODOLOGIJA DELA
- TEHNIČNA NAVODILA ZA EVIDENTIRANJE OBJEKTOV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V JV SLOVENIJI
- MODEL VZDRŽEVANJA KATASTROV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V JV SLOVENIJI 
- VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JVSLO - 1. FAZNO POROČILO
- VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JVSLO - 2. FAZNO POROČILO
- VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JVSLO - 3. FAZNO POROČILO
- VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JVSLO - 4. FAZNO POROČILO
- VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JVSLO - 5. FAZNO POROČILO
- VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JVSLO - 6. FAZNO POROČILO

Predstavitev na tematski delavnici na temo “Postopkov, ki so vezani na GJI: investicije, bilance, soglasja”

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/dispozicija.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/predstavitev_komunale_uvodnisestanek-26_8_8.ppt
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/ANALIZA_STANJA_KATASTROV_GJI_JV_SLO.pdf
http://
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/GJI-JV-SLO_Nacrt-izvedbe-operacije-in-metodologija-dela.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Tehnina-navodila-za-evidentiranje-GJI_JVSLO.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Model-vzdrzevanja-kastrov-GJI-JV-SLO.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/GJI-JV-SLO_Porocilo-1-Igea.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/GJI-JV-SLO_Porocilo-2-Faze-operacije-1.pdf
http://VZPOSTAVITEV%20KATASTROV%20GJI%20V%20JVSLO%20-%203.%20FAZNO%20PORO%C4%8CILO
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/GJI-JV-SLO_Porocilo-4-Faze-operacije-1-0-FINAL.pdf
http://VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JVSLO - 5. FAZNO POROČILO
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/GJI-JV-SLO_Porocilo-6-Faze-operacije-1-0.pdf


OBJAVE V MEDIJIH

Dolenjski list, 11.09.2008
Park, regionalni meseČnik, 19.09.2008
Dobro jutro, 20.09.2008
Novi medij, september 2008
Udarni list, september 2008
Novi medij, februar 2009
Park, marec 2009
Glasilo Občine Škocjan, marec 2009
Glasilo Občine Mirna Peč, marec 2009

PROMOCIJSKO GRADIVO

ZGIBANKA OPERACIJE “VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JVSLO”

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Objava-Dolenjski-list0213.tif
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/objava-Park-potrjeno1.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Dobro-jutro0221.tif
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/objava-Novi-medij1.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Udarni-List_53_september_08_12str-RC1.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Novi-medij-marec-2009.tif
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/park_mar09_7.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/kocjan-marec-2009.tif
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Mirna-Pe-marec-2009.tif
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/zgibanka_rc_gji_pp-tiskanje.pdf



