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(1 slide )

Gospodarska infrastruktura in gospodarske javne ali zasebne službe, ki 
zadovoljujejo materialni javnih del potreb, so temeljni in nenadomestljivi pogoj za 
življenje in delo ter normalen razvoj sleherne družbe. Prek gospodarske 
infrastrukture se zagotavljajo obvezne ali pa izbirne storitve za prebivalstvo in 
gospodarstvo.
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(2 slide )

V tehničnem smislu so gospodarska infrastruktura objekti, naprave, omrežja, pa 
tudi organizacije, ki zagotavljajo oskrbo z vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje 
odpadnih in padavinskih vod, javno razsvetljavo, transport oz. prometno 
infrastrukturo, oskrbo z energijo (elektrika, plin, ogrevanje), ter, kar je vse 
pomembneje danes, TK infrastruktura. Te naprave, objekti, omrežja in storitve so 
lahko v javni ali pa zasebni lasti. 
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(3 slika – tr. razv1)

Razvitost gospodarske infrastrukture in dejavnosti gospodarskih služb, ki 
zagotavljajo storitve na njeni osnovi je v neposredni povezavi s pomembnim 
delom kazalcev gospodarskega razvoja in kazalcev družbenega razvoja nekega 
območja.

Z naborom in obsegom gospodarske infrastrukture in storitev, ki se v državi ali 
lokalni skupnosti zagotavljajo, se izraža raven razvitosti tako splošnega 
družbenega kot gospodarskega razvoja nekega tega območja.  Poleg tega pa je 
neobstoječa ali nezanesljiva infrastruktura (na primer električna omrežja, TK 
omrežja, elektronske komunikacije, promet) tudi slab indikator za potencialnega 
investitorja in tudi onemogoča ali zavira skladen prostorski in družbeni razvoj in 
teritorialno povezanost. (po Rakarju)
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(4 slika – tr. razv2)

Graditev infrastrukture in storitve torej neposredno povečujejo blaginjo 
prebivalstva, njihov obstoj pa omogoča tudi privabljanje investitorjev v materialni 
proizvodnji ali v storitveni dejavnosti. Infrastruktura in storitve  torej predstavljajo 
tudi potencial za prihodnji prostorski, družbeni, okoljski, ali z eno besedo 
trajnostni razvoj neke skupnosti in območja. 

Tako si danes ne predstavljamo več, da bi lahko načrtovali razvoj in investicijske 
odločitve v prostoru brez obstoja in dostopnosti podatkov o GI; tako za potrebe 
strateškega načrtovanja, kot izvedbenega, na ravni neposrednega posega v 
prostor; tako na lokalni, občinski ravni, kot na državni, regionalni in medregionalni
ravni.

Graditev GI predstavlja že sama po sebi investicijo, ki je ne zmore marsikatera 
lokalna skupnost ali poslovni subjekt; zato so tu izjemnega pomena sredstva 
kohezijskega sklada, ki se zagotavljajo s strani EU. Tudi v prihodnosti ostaja 
kohezijska politika ena od temeljnih politik EU, in njeno izvajanje, tudi prek 
graditve gospodarske infrastrukture, ostaja eden glavnih potencialov blaginje in 
konkurenčnosti Evrope.
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(5, 6 slika – organizacijski in tehnični sistem ZK GJI)

V Sloveniji, na geodetski upravi, smo leta 2005 vzpostavili sistem zbirnega 
katastra gospodarske javne infrastrukture.  Gre za organizacijski in tehnični 
sistem zbiranja podatkov v centralno, zbirno evidenco, v kateri se vodijo zbirni 
podatki o gospodarski infrastrukturi. Za vsako vrsto infrastrukture so predpisani 
podatki, ki jih mora posredovati upravljalec te infrastrukture. Ti podatki se prek 
formaliziranega sistema pošiljajo na geodetsko upravo. Ostale, zlasti podrobne 
tehnične značilnosti infrastrukture pa vodijo lastniki oz. upravljavci te 
infrastrukture. Namen sistema ZK GJI je na enem mestu zagotoviti osnovne 
podatke o objektih gospodarske javne infrastrukture in torej osnovno informacijo 
o zasedenosti prostora, hkrati pa navesti kazalec na podrobnejše  podatke o 
posameznem objektu, ki jih vodi posamezni lastnik oziroma upravljavec 
infrastrukture
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V nadaljevanju se podatki iz tki. produkcijske baze  prepisujejo v tki. distribucijski 
sistem GU, od tam pa so prek spletnih servisov na razpolago uporabnikom, v 
skladu z zakonodajo, ki določa javnost podatkov.

ZK GJI je torej zasnovan kot okolje, v katerem se srečujejo lastniki infrastrukture, 
ki v sistem posredujejo podatke, in uporabniki, ki podatke uporabljajo. 
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Vodovodno omrežje, plin in kanalizacija Poljansko predmestje

(Slajdi 7, 8, 9 Vodovodna infrastruktura –

10 slika Slovenije in vsa infrastruktura, ki je evidentirana v ZK GJI) –

se prelivajo med podajanjem

Podatki se torej posredujejo od vira, od investitorja ali upravljavca v zbirni 
kataster. Tako so v ZK GJI zbrani podatki o cestah (državnih, lokalnih), 
železnicah, elektro-energetsko omrežje in objekti, plinovodno prenosno in 
distribucijsko omrežje, vodna infrastruktura, vodovodi, kanalizacijsko omrežje, 
podatki o elektronskih komunikacijah, vse za pretežno večino ozemlja Slovenije. 
Pomen ZK GJI ni le v tem, da je končno, po več desetletjih, od 80-ih let 
prejšnjega stoletja, vzpostavljena evidenca o komunalnih napravah. Danes je vse 
pomembnejša tudi dejanska vrednost objektov GJI, da ne govorimo v 
nadaljevanju še o stalnih investicijah v njihovo vzdrževanje.
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Vodovodno omrežje MOL
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Vodovodno omrežje v RS
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Infrastruktura, ki je evidentirana v zbirnem katastru GJI - 2013

 

DRŽAVNA INFRASTRUKTURA
državne ceste 100 %
železnice 100 %
prenosni plinovod 100 %
vodna infrastruktura 85 %
električna energija 70 %

OSTALA INFRASTRUKTURA
gozdne ceste 100%
elektronske 
komunikacije 65 %

LOKALNA INFRASTRUKTURA
občinske ceste 94 %
kanalizacija 89 %
vodovod 94 %

Še komentar podatkov na slajdu 10.
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(11 slika izmera)

ZK GJI ni le evidenca preglednega značaja, temveč se v njej vodijo tudi nekateri 
podrobnejši tehnični podatki in značilnosti posameznega objekta ali naprave. 
Podatki so zbrani glede na obstoječe načine in metode ki jih uporabljajo 
upravljavci. Resda nismo težili najprej k doseganju geodetske natančnosti 
položajnih podatkov, temveč smo v ospredje postavili popolnost evidence. Z 
razvojem tehnologije in naraščanjem družbenega in zlasti ekonomskega pomena 
infrastrukture in storitev, pa se vzdrževanje podatkov izvaja z uporabo sodobnih 
tehnologij geodetske izmere.
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Fiksno omrežje širokopasovni internet, občina ??, dostopnost po hišah

(12 - El. komunikacije)

Slovenija je sprejela Strategijo razvoja širokopasovnih omrežij. Njen namen je 
ustvariti pogoje za prioritetni razvoj e-storitev uprave (e-zdravstva, e-
izobraževanja, e-poslovanja). Širokopasovna omrežja omogočajo in spodbujajo 
tudi razvoj novih storitev, konkurenčnejše gospodarstvo in omogoča tudi socialno 
vključenost prebivalstva. Tak, kot je bil nekoč pomen  ceste, železnice, 
elektrifikacije za razvoj gospodarstva in splošnega napredka, je danes pomen 
elektronskih komunikacij.
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Pokritost ozemlja s HSPA signalom družbe Mobitel d.d. znotraj objektov (vir Mobitel, 2010)
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Tudi upravljavci elektronskih komunikacij so po ZEKom na GU dolžni sporočati 
podatke o svoji infrastrukturi za potrebe vpisa podatkov v ZK GJI. Tako zbrani 
podatki od vseh upravljavcev/operaterjev TK so izjemno pomembni pri 
načrtovanju razvoja širokopasovnih elektronskih komunikacij, kjer je Republika 
Slovenija  na področju dostopnosti optične infrastrukture še vedno v začetni fazi. 
Informacijski sistem ZK GJI vir podatkov, s katerimi se lahko načrtuje in izboljšuje 
investicijske odločitve, dosega sinergije pri investicijah in zasleduje učinkovitejšo 
uporabo obstoječe infrastrukture.
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‘ Bele lise’

Spletne strani Ministrstva za gospodarstvo 21, julij 2009
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Evropska unija od držav članic tudi zahteva natančen pregled obstoječe 
infrastrukture elektronskih komunikacij, ker ne dovoljuje investiranja javnih 
sredstev na območjih, kjer primerna infrastruktura že obstaja ali pa imajo že 
gospodarski subjekti sami poslovni interes za gradnjo z zasebnimi sredstvi. Prek 
zbranih podatkov o TK omrežjih v ZK GJI je tako možen vpogled v obseg in 
razpoložljivost infrastrukture elektronskih komunikacij, kar je ključen element 
ugotavljanja belih lis in s tem spodbujanja zasebnega sektorja in načrtovanje 
investiranja javnih sredstev v razvoj širokopasovne infrastrukture. Geodetska 
uprava na področju uporabe zbranih podatkov za namene priprave predhodnih 
analiz in načrtov investiranja v TK infrastrukturo zelo tesno sodeluje z 
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktoratom za 
informacijsko družbo. 
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(15, 16, 17 – o zaščiti GJI)

15

Še en vidik uporabe Zbirnega katastra GJI je treba omeniti. Namreč vidik 
vzdrževanja te infrastrukture in vidik zaščite pred poškodbami ob posegih v 
prostor.

Lokalne skupnosti se sicer zavedajo, da so lastniki lokalne gospodarske javne 
infrastrukture in da morajo z njo ravnati kot dober gospodar. To pa pomeni, da 
morajo zagotavljati njeno funkcionalno in obratovalno sposobnost ter zamenjavo 
dotrajanih omrežij, objektov in naprav po preteku amortizacijske dobe. Srečujemo 
se z nerealno obračunanimi amortizacijskimi zneski, ki se tudi sicer velikokrat 
niso uporabljali za obnovitvene investicije, ampak (tudi oziroma predvsem) za 
kritje tekočih izgub izvajalcev komunalnih dejavnosti.  Posledica pa je 
zastarevanje omrežja, vse več poškodb, ki nastanejo zaradi nevzdrževanja, in 
predvsem pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo, enormne izgube med črpališčem in 
končnim potrošnikom, ki znašajo lahko celo 50%. Še en poudarek??



16

16

Pokliči preden koplješ je storitev, ki uporablja podatke ZK GJI, ki omogoča 
uporabniku pridobitev osnovne informacije o zasedenosti prostora z objekti 
gospodarske infrastrukture.

Namenjena je preprečitvi poškodb na infrastrukturi ob izvajanju gradbenih del in 
preprečevanju škode, ki lahko ob neprevidnem posegu nastane tako na 
infrastrukturi, pri izvajalcu posega, pri bližnjem prebivalstvu.
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Neposredna in posredna škoda zaradi izpada delovanja poškodovane 
infrastrukture se namreč lahko meri v desetinah milijonov €, kot kažejo podatki iz 
tujine, kjer so take sisteme tudi že začeli uvajati.
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Storitev PKP je GU razvila že v letu 2009, in predstavila njeno testno delovanje 
na primeru občine Celje. Rezultat uporabniškega poizvedovanja po obstoju GJI 
na območju posega v prostor je skica GJI s podatki iz ZK GJI, ki služijo kot 
orientacija, napotilo izvajalcu za previdno izvajanje posega.
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ZK GJI

Slika 19

Tako, predstavljen je bil pomen, ne tehnični vidik evidence. Upam, da je iz 
prikazanega utemeljen prispevek ZK GJI k področju urejanja komunalne in druge 
gospodarske infrastrukture. Precej je seveda še za postoriti, tako na 
informacijskem delu in uporabi  podatkov GJI, posebej pa še na zakonski ureditvi 
področja, posebej povezano z lastništvom infrastrukture. Upam pa, da je iz 
prispevka razviden pomen ZK GJI in, kot je najavljeno v naslovu prispevka, 
gospodarski infrastrukturi kot generatorju razvoja.


