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1. UVOD
Gospodarska javna infrastruktura (v nadaljevanju GJI) je pomemben element razvoja vsakega
okolja. Zbrani in urejeni podatki GJI so nepogrešljiv podatek v različnih procesih upravljanja
s prostorom. Tako je tudi plinovod sestavni del zbirnega katastra GJI. Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002, 47/2004, 102/2004, 14/2005) ter Zakon o
urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr. in 58/2003 – ZZK-1)
namenjata veliko pozornosti zbiranju podatkov v kataster GJI, kar postavlja to področje na
pravo mesto v procesu upravljanja prostora.
V diplomski nalogi je predstavljen proces primera gradnje plinovoda. Le-ta se prične z
idejnim projektom, nato moramo pridobiti lokacijsko informacijo za območje bodočega
plinovoda, ter ugoditi zahtevanim projektnim pogojem za to območje. S tem pridemo do
geodetskega načrta območja, ki je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred
začetkom gradnje je potrebno zakoličiti traso bodočega plinovoda, kar je osnova za izvajanje
del na samem terenu, ki jih moramo prav tako spremljati, da lahko izdelamo geodetski načrt
novega stanja, ki je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja. Proces se zaključi z vpisom
novega stanja v kataster GJI, za katerega se zberejo podatki v geografsko informacijskem
sistemu (v nadaljevanju GIS), ki ga moramo izdelati. Ves proces se med samo nalogo nanaša
na praktični primer gradnje plinovoda Zali rovt. Poudarek v nalogi je predvsem na vlogi
geodeta v celotnem procesu gradnje plinovoda.
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2. ZBIRNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTUKTURE

2.1 Zgodovina, zakonske določbe in splošno o katastru gospodarske javne
infrastrukture
Zbiranje in upravljanje s podatki GJI ima v Sloveniji že kar dolgo tradicijo. Začetki segajo že
v leto 1968, ko je bil izdan Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/74).
Ta zakon je postavil evidenco zbiranja podatkov GJI ob bok zemljiškemu katastru in
bodočemu katastru stavb, ki takrat še ni obstajal. Leta 1974 je bil zakon prenovljen (Uradni
list SRS, št. 29/1974), vendar tudi s tem ni dosegel svojega namena po urejenem in ažurnem
vodenju Katastra gospodarske infrastrukture (v nadaljevanju KGI), razen v redkih okoljih.
Tako je izvajanje zakona in zbiranje podatkov po letu 1990 popolnoma zamrlo.
S sprejetjem nove prostorske zakonodaje v letu 2002, točneje z Zakonom o urejanju prostora
(Zurep-1) in Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1), pa ponovno uvrstimo področje GJI na
pravo mesto. Namen teh dveh zakonov je prikaz zasedenosti okolja z objekti GJI na nivoju
države za potrebe različnih procesov povezanih z okoljem.
Geodetski uprava naj bi tako v letu 2006 vzpostavila zbirni kataster GJI in ga kasneje tudi
pričela voditi. Seveda je to zaenkrat popolnoma »prazen« kataster in od samih občin in
prostorskih ministrstev je odvisno, kako se bo le–ta »polnil«.
Krovni zakon na področju evidentiranja objektov GJI je Zakon o urejanju prostora (ZUreP–1),
ki predpisuje vodenje zbirke dejanske rabe prostora, del katere je tudi zbirni kataster GJI.
Zakon okvirno določa načine evidentiranja objektov GJI in načine vodenja zbirnih podatkov o
objektih GJI. Podrobnejši predpis izhajajoč iz krovnega zakona je Pravilnik o vsebini in
načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004), ki določa
vsebino in način vodenja zbirnega katastra GJI.
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2.2 Kataster gospodarske javne infrastrukture v sistemu zbirk prostorskih
podatkov
Sistem zbirk prostorskih podatkov je urejena zbirka celovitih informacij o prostoru. Je sistem
medsebojno povezanih zbirk najpomembnejših podatkov o prostoru: o dejanski rabi,
omejitvah v prostoru, o izdanih upravnih aktih v zvezi s prostorom itd, iz katerih je mogoče
pridobiti informacijo za določeno enoto prostora (običajno parcelo).
Osnovni namen vzpostavitve zbirke prostorskih podatkov je, da bi bili vsi razpoložljivi
podatki o prostoru zbrani na enem mestu, lahko dostopni in po možnosti prikazani z
enostavnim programskim orodjem. Namen je dosežen z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP1), ki kot pomembno novost uvaja sistem zbirk prostorskih podatkov. Ko bo sistem
implementiran, bo omogočal podporo različnim odločitvam v prostoru in bo hkrati
podatkovna osnova za lokacijsko informacijo, načrtovanje prostora, nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča ali osnova za komunalni prispevek oz. programe opremljanja zemljišč.
Sistem zbirk prostorskih podatkov bodo sestavljale naslednje zbirke prostorskih podatkov:
● Zbirka pravnih režimov - vsebovala bo vse omejitve v prostoru vključno s podatki
prostorskega plana občine,
● Zbirka upravnih aktov - vsebovala bo podatke o gradbenih dovoljenjih, uporabnih
dovoljenjih, inšpekcijskih odločbah....,
● Zbirka dejanske rabe prostora, ki pa jo delimo na:
-

zbirko dejanske rabe zemljišč,

-

zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Uporabnost sistema zbirk prostorskih podatkov se kaže predvsem v tem, da na osnovi
prostorskega preseka teh podatkovnih zbirk oz. slojev lahko za posamezno parcelo dobimo
podatek o:
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● namenski (planski) rabi konkretne parcele in o vseh prostorskih omejitvah in režimih,
ki se nahajajo na tej parceli,
● vseh upravnih aktih, ki so bili že izdani za konkretno parcelo,
● dejanski rabi zemljišča (kaj v naravi na tej parceli je – njiva, gozd, zazidano stavbno
zemljišče...),
● gospodarski javni infrastrukturi, ki poteka čez to parcelo (vodovod, kanalizacija, plin,
cesta.....).

Z uvedbo sistema zbirk prostorskih podatkov dobijo geodetska podjetja dodatno nalogo za
izvajanje meritev in vpis pridobljenih podatkov v kataster GJI.

Sestavni del zbirnega katastra GJI je tudi plinovod. V nadaljevanju naloge bo podrobneje
predstavljeno in razloženo, kako naj bi izgledal proces gradnje le tega, od same ideje do
končne realizacije, vpisa novogradnje v kataster GJI.

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.

5

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

3. GRADNJA PLINOVODA
Gradnjo plinovoda določajo v svoji vsebini naslednji zakoni, pravilniki in akti:
● Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
● Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 60/2001,
54/2002),
● Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi
z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003, 130/2004,
100/2005).

To so zakoni in predpisi, ki so osnova za investitorja pri gradnji samega plinovoda. Za
posamezna dela v samem projektu, ki jih izvajajo druga podjetja (podizvajalci), pa obstajajo
še drugi zakoni in predpisi, ki se jih morajo podizvajalci držati.
Gradnja plinovoda se lahko začne iz različnih razlogov. Lahko se prične na podlagi želje
določenega okolja po navezavi na plinsko omrežje. Lahko je gradnja v interesu posamezne
občine oz. države, ki vidi v gradnji določeno korist, ali pa investitor sam na podlagi analiz
med prebivalstvom prične z gradnjo, ker bo od tega imelo določene koristi. Upravljalec
plinovoda prouči možnosti za dejansko izvedbo projekta. V primeru, da je gradnja izvedljiva,
se lahko prične projekt izgradnje plinovoda, ki poteka po naslednji poti:
● idejni projekt:
-

pridobitev lokacijske informacij,

-

poizvedba o projektnih pogojih,

-

soglasja podjetji, ki imajo projektne pogoje,

● geodetski posnetek predvidene trase plinovoda,
● pridobitev služnostnih pravic za parcele bodoče trase plinovoda,
● projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
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-

izdelava vodilne mape,

-

mapa z načrti,

● pridobitev gradbenega dovoljenja,
● gradnja plinovoda,
● projekt izvedenih del (PID),
● tehnični pregled,
● izdelava GIS,
● vnos podatkov v kataster GJI.
V nadaljevanju naloge bom predstavil vsak posamezen del projekta izdelave plinovoda.
Hkrati pa bom na praktičnem primeru skušal čim bolje predstaviti posamezne dele projekta.
Glede na to da je podjetje v katerem sem trenutno zaposlen opravljalo vsa geodetska dela za
projekt gradnje plinovoda Zali rovt, se bom v sami nalogi osredotočil na ta primer.
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4. IDEJNI PROJEKT
Po proučitvi možnosti za izvedbo projekta mora upravljalec plinskega omrežja, v mojem
primeru Petrol d.d, za bodočo traso plinovoda pripraviti idejni projekt za realizacijo zahteve
na terenu. Najprej mora upravljalec omrežja proučiti do kod sega trenutno omrežje in
možnosti za navezavo omrežja do bodočih strank.
Območje, na katero se bo navezovala izgradnja moramo predhodno preveriti v prostoru. Za to
potrebujemo osnovno informacijo o prostoru, ki jo podjetje pridobi bodisi od svojega
internega oddelka za prostor, bodisi od geodetskega podjetja. To informacijo pridobimo z
izrisom obstoječega plinskega omrežja preko digitalnega katastrskega načrta (DKN) ali pa si
pomagamo z ortofoto posnetki željenega območja. Pridobiti moramo tudi lokacijsko
informacijo območja glede izvedbe priklopa plinskega omrežja, ki jo pridobimo na občini v
kateri naj bi gradnja potekala.

4.1 Lokacijska informacija
Po novem Zakonu o urejanju prostora (80.člen) je občinski upravni organ, pristojen za
urejanje prostora vsakomur na zahtevo dolžan izdati lokacijsko informacijo. Zahtevek za
pridobitev lokacijske informacije se vloži na občinsko upravo za tiste parcele, po katerih naj
bi potekala novogradnja.
Namen lokacijske informacije, je predvsem, da z njo občina poda investitorju nameravane
gradnje, kakor tudi kupcu oziroma prodajalcu določenega zemljišča, jasna merila in pogoje za
načrtovanje nameravane investicijske namere, kot jih določajo občinski prostorski akti ter
podatke o morebitnih prepovedih, ki jih določajo vladne uredbe oziroma občinski odloki o
začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.
V lokacijski informaciji naj bi bili tudi tisti podatki iz prostorskega akta oziroma podatki o
morebitnih začasnih prepovedih na konkretnem zemljišču, ki so relevantni glede na namen, za
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katerega se informacija potrebuje. (npr: v našem primeru za namene projektiranja podatki o
dovoljenih odmikih)

Poleg tega pa zakon predpisuje elemente, ki jih mora lokacijska informacija obvezno
vsebovati:
● podatke o namenski rabi prostora,
● lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti,
● podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju.
Na posebno zahtevo se lahko priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta, ki se
nanaša na obravnavano zemljišče. Ker lokacijska informacija odraža stanje v prostorskih aktih
mora vsebovati tudi podatke ali se na tem področju pripravljajo kakšne spremembe, saj se
lahko zgodi da novi sprejeti prostorski plani za investitorja ne bodo več ugodni. V primeru da
tega opozorila ne vsebuje ima investitor gradnje pravico do povrnitve škode, ki mu je nastala
zaradi zaupanja vanjo. Pri tem pa more dokazati:
● da je naročil izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja največ 1 mesec po
izdaji lokacijske informacije in
● da je prišlo do spremembe izvedenega prostorskega akta v največ 6 mesecih od izdaje
ali pa je bil sprejet nov izvedeni prostorski akt v 1 letu od izdaje lokacijske
informacije.
Z izvedenimi prostorskimi akti so mišljeni plani občine ali države, s katerimi se urejajo
območja predvidena za graditev, širitev naselij in podobno.
Pridobitev lokacijske informacije ni brezplačno, saj ima značaj potrdila iz uradne evidence in
se jo izda v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku proti plačilu takse. Če se na
zahtevo priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta ima občina pravico
zaračunati še neposredne (materialne) stroške v zvezi z njeno pripravo.
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V našem primeru, so v lokacijski informaciji zapisani projektni pogoji, ki jih je potrebno
pridobiti za gradnjo plinovoda. V njej niso navedeni tisti pogoji, ki so pri gradnjah plinovoda
nekako standardni in je samoumnevno, da jih moramo pridobiti (telekom, elektro, kabelska
televizija,..). Primer prve strani lokacijske informacije za naš primer Zali rovt je prikazan v
nadaljevanju besedila, celotna lokacijska informacija pa je podana v Prilogi A.
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Primer 4.1.1: Prva stran lokacijske informacije
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4.2 Projektni pogoji
Projektne pogoje za gradnjo določenega objekta moramo pridobiti za območje gradnje, kar je
določeno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, 50.člen). Ta določa, da če se izdeluje
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja s prostorskim
redom, je potrebno pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti projektne pogoje, k
projektnim rešitvam pa soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev, razen če določeni
soglasodajalec v svojem mnenju o prostorskem redu ni izrecno navedel, da k projektnim
rešitvam za gradnjo določene vrste objekta njegovega soglasja ni potrebno pridobiti.
V primeru, da je tako določeno s pogodbo je dolžan projektant, v nasprotnem primeru pa
investitor, dolžan pristojne soglasodajalce pred začetkom projektiranja pisno pozvati, da
določijo projektne pogoje ter po tem, ko je projektna dokumentacija izdelana, te
soglasodajalce pisno pozvati, da dajo k njej tudi soglasje. Pristojni soglasodajalec mora
določiti projektne pogoje najpozneje v 15 dneh po prejemu poziva, če se projektira enostavni
ali manj zahtevni objekt oziroma v 30 dneh po prejemu poziva, če se projektira zahtevni
objekt, razen če za posamezno vrsto objekta poseben zakon ne določa drugačnega roka. Če
soglasodajalec v tem roku ne določi projektnih pogojev ali če v teh pogojih ne navede podlage
v predpisu za izdajo projektnih pogojev in soglasij, se šteje, da pogojev za nameravano
gradnjo nima, ter da je s tem dano tudi njegovo soglasje. Če pa se soglasodajalci s temi pogoji
ne strinjajo, se te soglasodajalce povabi na usklajevanje.

V našem primeru smo imeli, kar nekaj zahtev za pridobitev projektnih pogojev, ki pa smo jih
uspešno rešili. Za lažje razumevanje teorije, izgleda to približno tako, da moramo pridobiti
soglasja od vseh podjetij, ki imajo na parcelah, po kateri bo potekala trasa določeno omrežje
(vodovod, kabelska televizija, električni vod,…), da lahko zraven njihovih vodov poteka tudi
plinovod. Oni nam nato določijo njihove pogoje, odmike od njihovih vodov, kje lahko mi
vzpostavimo svoje omrežje. Soglasja k gradnji pa nam potrdijo po izvedbi projekta za PGD,
ki jim ga moramo predstaviti. Šele ko imamo soglasja od vseh soglasodajalcev, lahko
pridobimo gradbeno dovoljenje.
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● STUDIOR, Premrl & Partner d.n.o. Tržič, Zvirče 91, tel: 04/5925700,studior@siol.com
Soglasodajalec:
Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja zahod. Stegne 19,1547 Ljubljana
Vloga za določitev projektnih pogojev z dne: 15. 02. 2005

Št.: 2/2005 - 690

Izdani:

Molk: /

Zavrnjeno: /

Povratnica: /

Datum: /

DA

Datum: 11.03.2005 Št.: 229/2005-KR

Št.: /

Predpis, ki je bil podlaga za izdajo mnenj soglasij:
ZGO-I-UPB1, Ur. L. RS 102/2004 z dne 21.09.2004
Projektni pogoji, mnenja, smernice za projektiranje:
Ob izdelavi PGD/PZI obvezno upoštevati najmanjše dovoljene odmike zemeljskega
plina
od zemeljskih TK kablov in Tk kanalizacije, ki znašajo pri vzporednih potekih najmanj
0,4 m in pri križanjih najmanj 0,3 m. Križanja morajo biti izvedena tako, da plinovod
poteka pod zem. TK kabli in TK kanalizacijo.

Opis skladnosti projektnih rešitev s pogoji/mnenji/smernicami za
projektiranje:
Predviden poseg v prostor je skladen s podanimi projektnimi pogoji.

Opis skladnosti projektnih rešitev s pogoji/mnenji:
Vloga

za

izdajo

soglasja

z

dne:

Št.:

11.4.2005

P-

0204/05

Izdano: JA

Molk:

Zavrnjeno:

Datum:16.5.2005 Št.: 567/2005-KR

Povratnica:

Datum:

Primer 4.2.1: Vloga za pridobitev projektnih pogojev

Št.:

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Primer 4.2.2: Soglasje k projektnim rešitvam
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5. GEODETSKI NAČRT ZA POTREBE TRASE PLINOVODA
Geodetski načrt (posnetek) poteka trase plinovoda je sestavni del projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Tu v praksi prvič nastopi geodet. Geodetski načrt je vsebinsko
določen z Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004).
Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim
v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o:
● reliefu,
● vodah,
● rastlinstvu,
● stavbah,
● gradbenih inženirskih objektih,
● rabi zemljišč,
● zemljepisnih imenih,
● geodetskih točkah,
● zemljiških parcelah,
● administrativnih mejah in
● drugih fizičnih strukturah in pojavih.
Podatki o zemljiških parcelah so podatki o mejah zemljiških parcel, številke zemljiških parcel
in podatki o mejah vrst rabe. Geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje določene s predpisi, ki
urejajo geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje), in naročnik
geodetskega načrta se ob naročilu izdelave geodetskega načrta, glede na namen uporabe
geodetskega načrta, dogovorita, katere podatke iz drugega odstavka tega člena vsebuje
geodetski načrt, ter določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin. Obvezna sestava
geodetskega načrta sta:
● grafični prikaz geodetskega načrta in
● certifikat geodetskega načrta.

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.

15

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Na grafičnem prikazu geodetskega načrta so znaki določeni z topografskim ključem, ki ga
določi Geodetska uprava Republike Slovenije. Na njem so prikazani le tisti podatki, ki po
kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega načrta.
S certifikatom geodetskega načrta odgovorni geodet potrdi skladnost geodetskega načrta s
predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma drugimi predpisi, ki
določajo izdelavo geodetskega načrta, in z namenom uporabe geodetskega načrta. Vsebina
certifikata je naslednja:
● podatke o naročniku geodetskega načrta,
● izjavo odgovornega geodeta,
● številko geodetskega načrta,
● podatke o namenu uporabe geodetskega načrta,
● podatke o vsebini geodetskega načrta,
● pogoje za uporabo geodetskega načrta,
● podatke o kraju in datumu izdaje certifikata in
● osebni žig in podpis odgovornega geodeta, žig geodetskega podjetja in podpis
odgovorne osebe.
Geodetski načrt je izdelan v državnem koordinatnem sistemu. V našem primeru smo izdelali
geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta. Za to vrsto
geodetskega posnetka so določene še dodatne zahteve:
● mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih
objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah,
● mora biti izdelan za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega
oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje
od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev
objekta v prostor,
● mora biti izdelan za stavbe z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 1000, za
gradbene inženirske objekte pa z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 5000,
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● natančnost in podrobnost podatkov je različna odvisno od namena uporabe
geodetskega načrta,
● šteje se, da podatki o mejah zemljiških parcel niso dovolj natančni za namen priprave
projektne dokumentacije za graditev objekta in je treba meje zemljiških parcel pred
grafičnim prikazom na geodetskem načrtu urediti skladno s predpisi, ki urejajo
evidentiranje nepremičnin, če se zaradi slabše lokacijske natančnosti podatkov o
mejah zemljiških parcel z nameravano gradnjo lahko poseže v sosednja zemljišča ali z
nameravano gradnjo ni mogoče zagotoviti predpisanih zahtev o odmiku objektov od
sosednjih zemljišč.
Glede na ta določila, smo na terenu opravili geodetski posnetek v širini skrajnih robov
predvidenega objekta (plinovoda). Izdelali smo ga v merilu 1: 500, kar zadošča zahtevani
natančnosti. Meje na geodetskem načrtu so urejene v skladu z zemljiškim katastrom. Namen
našega geodetskega načrta za projektanta je predvsem, da vidi, če se na predvideni trasi
pojavljajo kakšne nepredvidene ovire, tako da lahko prilagodi svoj projekt dejanskemu stanju
na terenu.
V Prilogi B je dodan geodetski načrt celotne trase bodočega plinovoda Zali rovt.
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CERTIFIKAT GEODETSKEGA NAČRTA
1.Naročnik geodetskega načrta:

PETROL-PLIN D.O.O. DUNAJSKA 50 1000 LJUBLJANA
(ime in priimek fizične osebe oz.firma družbe)

2.Odgovorni geodet

ALENKA KELVIŠAR, 13298
(ime in priimek odgovornega geodeta,identifikacijska .tevilka odgovornega geodeta)

potrjujem,
da je geodetski načrt št.

Trigonometer d.o.o. 774/2005
(številka geodetskega načrta)

izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe,opredeljenim v točki 3. tega certifikata.
3.Namen uporabe geodetskega načrta:
-za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
4.Podatki o vsebini geodetskega načrta:
Podatki
-RELIEF
-STAVBE
-GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
-RABA ZEMLJIŠČ
-RASTLINSTVO
ZEMLJIŠKE PARCELE
Vir podatkov, institucija, datum, natančnost
-GEODETSKA IZMERA (tahimetrična izmera v državnem koordinatnem sistemu, izhodišče za horizontalne koordinate
poligonska točka 6534, izhodišče za višine poligonska točka 6534)
geodetsko izmero izvedlo geodetsko podjetje Trigonometer d.o.o., natančnost 6 cm, datum izmere 26.7.2005
-podatki o mejah prevzeti iz uradnih evidenc geodetske uprave, meje niso dokončne, vir podatkov katastrski načrt v merilu
1:2880, ocena natančnosti 0,5 m, datum izdaje podatkov 6.7.2005
5.Pogoji za uporabo geodetskega načrta:
-

za namen uporabe iz točke 3 tega certifikata za parcelo številka 651/1 k.o. TRŽIČU

Bled, 28.7.2005
(kraj,datum)

(osebni žig in podpis odgovornega geodeta)

(žig geodetskega podjetja,
podpis odgovorne osebe)

Primer 5.2: Certifikat geodetskega načrta
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6. SLUŽNOSTNE POGODBE
Glede na to, da gradnja plinovoda poteka po parcelah, ki niso last investitorja, je potrebno za
parcele, kjer bo potekala trasa plinovoda pridobiti služnostne pogodbe, s katerimi lastniki teh
parcel soglašajo, da se lahko izvaja gradnja in kasnejše vzdrževanje na njihovih parcelah. V
našem primeru, kjer se je gradila glavna trasa plinovoda je poizkušal projektant čimbolj
poenostaviti gradnjo s tem, da je trasa potekala po čim manjšem številu parcel. Ponavadi se
izberejo za traso ceste ali poti. Tako se izognemo mnogim pogodbam o služnostih, ki bi bile
drugače potrebne. Gradnja je tako v bistvu potekala zgolj po dveh parcelah, katerih lastnik je
bila le ena stranka. Glede na to, da je bila to Občina Tržič, ter da je v njihovem interesu, da
»priklopimo« čim več stanovalcev na plinsko omrežje s pridobitvijo služnostne pravice ni bilo
večjih problemov.
V primeru, da bi trasa potekala po parcelah, ki so last drugih pravnih ali fizičnih oseb,
moramo prav tako pridobiti služnostno pravico za gradnjo in vzdrževanje za vsako tako
parcelo. Hkrati s pogodbo se določi tudi odškodnina za parcelo, po kateri naj bi potekala
gradnja. Velikokrat pride v takem primeru v poštev kompenzacija. Ta naj bi izgledala tako, da
se dovoli gradnja plinovoda po njegovi parceli, za to pa zasebnemu lastniku te parcele na
lastne stroške »priklopimo« njegov objekt na plinsko omrežje.
Povsem drugačen primer je, ko se na glavni vod »priklopijo« privatni stanovanjski objekti. Za
priključitev objekta na obstoječe plinsko omrežje mora lastnik sam financirati stroške
izgradnje plinske omarice ter povezave do glavnega voda. Za krajše priključitve od glavnega
voda do objekta ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Zato se ponavadi priključki do
objektov gradijo kasneje, ko je glavni vod že položen.
Vsebino pogodbe o služnostni pravici določa Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št.
83/2001, 32/2004, 28/2006). Obvezne sestavine pogodbe o služnostnih pravicah so:
● imena pogodbenih strank, ki sta predmet pogodbe; to pomeni ime in priimek, naslov,
davčno in EMŠO ali matično št., če gre za pravno osebe,

20 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

● zemljiškoknjižno oznako nepremičnine (vložek, katastrsko občino, parcelno številko),
● natančen opis služnosti (kaj je vsebina služnosti in zakonsko podlago za služnost.
Služnost je dobro opisati čim bolj natančno,
● morebitno nadomestilo, ki ga mora plačati služnostni upravičenec (nadomestilo se
lahko določi v enkratnem znesku ali v periodično zapadlih obrokih),
● določeno mora biti kdo krije stroške zemljiškoknjižnega vpisa služnosti,
● kraj reševanja morebitnega spora v zvezi z pogodbo,
● število izvodov pogodbe,
● pogodba mora biti notarsko overjena,
● kraj in datum podpisa pogodbe služnostnega zavezanca in upravičenca, ter njun podpis
in znak.
V Prilogi C za primer služnostne pogodbe podajam pogodbo med služnostnim upravičencem
Petrol plin d.o.o. in služnostnim zavezancem Občino Tržič.
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7. PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)
Odgovorni projektant, za izvedbo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (v
nadaljevanju PGD) potrebuje tako geodetski posnetek, kot tudi pogodbe o služnostnih
pravicah. Vsebino projekta za PGD določa Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) in Pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije (Uradni list RS, 66/2004, 54/2005).
Vsak projekt v projektni dokumentaciji je sestavljen iz:
● vodilne mape in
● mape z načrti.
Sestavine vodilne mape in načrtov projektne dokumentacije se vlaga v mape, ki omogočajo
vstavljanje listov v formatu A4. Če so posamezne sestavine projektne dokumentacije na listih
večjega formata, se zložijo na format A4. Na zunanji strani platnic vsake mape posameznega
projekta morajo biti najmanj podatki o:
● vrsti projekta,
● številki projekta,
● vsebini mape, z oznakami, določenimi v tem pravilniku (npr. 0 Vodilna mapa, 1 Načrt
arhitekture),
● vrsti gradnje in
● objektu.

7.1. Vodilna mapa
Vodilno mapo projektne oziroma tehnične dokumentacije izdela glavni projektant oz.
odgovorni vodja projekta.
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Ne glede na to, da je ZGO-1 dele PGD poimenoval kot obvezni in posebni del, je podrobneje
vsebino opisal Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji in tudi posebej poimenoval
posamezne dele projekta.
Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji je med drugim uvedel vodilno mapo, ki mora
v PGD poleg naslovne strani, kazala vsebine projekta, splošnih podatkov o nameravani
gradnji ter podatkov o projektantih in odgovornih projektantih, katerih vsebina je določena v
zgoraj omenjenem pravilniku, vsebovati tudi:
● izjavo o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti odgovornega vodje
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
● povzetek revizijskega poročila, če je revizija predpisana,
● zbirno projektno poročilo,
● grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti,
● grafični prikaz vplivnega območja nameravane gradnje,
● lokacijske podatke,
● podatke o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij,
● dokazno dokumentacijo.
Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji v različnih delih, ko podrobneje opisuje
vsebino posameznih delov vodilne mape, to vsebino prilagaja tudi vrsti zahtevnosti objekta,
podlagi za izdajo gradbenega dovoljenja (lokacijski načrt ali prostorski red) in drugim
okoliščinam.

7.2. Mapa z načrti
Mapa z načrti v projektni dokumentaciji je sistematično urejen sestav grafičnih prikazov in
opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti
nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi
sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti in zanesljiva ter
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da bodo za objekt, za katerega je to določeno s posebnimi predpisi, zagotovljeni neoviran
dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir. Vsebino mape z načrti določa Pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije.
Mape, v katere se vlagajo posamezni načrti, elaborati in drugi tehnični dokumenti, morajo biti
zložene po naslednjem vrstnem redu in vidno označene z naslednjimi številčnimi oznakami:
● številka »1«: načrti arhitekture,
● številka »2«: načrti krajinske arhitekture,
● številka »3«: načrti gradbenih konstrukcij,
● številka »4«: načrti električnih inštalacij in električne opreme,
● številka »5«: načrti strojnih inštalacij in strojne opreme,
● številka »6«: načrti telekomunikacij,
● številka »7«: tehnološki načrti,
● številka »8«: načrti izkopov in osnovne podgradnje,
● številka »9«: drugi gradbeni načrti,
● številka »10«: elaborati, analize in študije (v nadaljnjem besedilu: elaborati), če so
predpisani, ter drugi tehnični dokumenti v zvezi z gradnjo, kot so slikovno gradivo,
besedila oziroma druge listine kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme,
navodila in podobne sestavine, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste projekta,
vrste objekta ali lokacije, na kateri naj bi se objekt zgradil, potrebne ali če jih
zahtevajo posebni predpisi (v nadaljnjem besedilu: drugi tehnični dokumenti).
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tiste vrste načrtov, ki jih je
odgovorni vodja projekta glede na vrsto gradnje in vrsto objekta kot obvezne opredelil v
izjavi o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti. Vsak načrt projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati izjavo odgovornega projektanta načrta.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradbene inženirske objekte mora vsebovati
najmanj tiste vrste načrtov, ki so glede na namen gradbenega inženirskega objekta primerni.
Vsak posamezni načrt, razen elaboratov in drugih tehničnih dokumentov mora imeti:
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● naslovno stran s podatki o investitorju, objektu, vrsti projektne dokumentacije in njeni
številki, vrsti načrta in njegovi številčni oznaki, vrsti gradnje, projektantu,
odgovornem projektantu in odgovornemu vodji projekta ter številki, kraju in datumu
izdelave načrta,
● kazalo vsebine načrta,
● kazalo vsebine projekta, ki je njegov sestavni del,
● tehnično poročilo,
● risbe.
Po izdelanem projektu za PGD, se le-ta skupaj z geodetskim posnetkom in služnostnimi
pogodbami odda v pregled na upravno enoto, v kateri se projekt izvaja. Projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja moramo poslati tudi vsem, ki so nam postavili projektne pogoje. Na
podlagi PGD, potem ta ista podjetja izdajo soglasja k gradnji, ki jih je potrebno prav tako
dostaviti na upravno enoto. Upravna enota projekt prouči in v primeru ustreznosti se na
njegovi podlagi izda gradbeno dovoljenje.
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8. GRADBENO DOVOLJENJE
Gradbeno dovoljenje je temeljni element na podlagi katerega se lahko prične z gradnjo. Po
ZGO-1 (67. člen) se gradbeno dovoljenje izda za celoten objekt ali pa tudi samo za njegov
del, ki pomeni neko tehnološko, funkcionalno celoto. Lahko pa se ga izda tudi samo za
opravljanje posameznih, gradbenih ali inštalacijskih del.
Po ZGO-1 (69.člen) se gradbeno dovoljenje vroči investitorju in drugim strankam v postopku
ter pošlje vsem pristojnim soglasodajalcem, ki so dali soglasje, pristojnemu upravnemu
organu za prostorske zadeve tiste občine, na katere območju naj bi se izvedla gradnja ter
pristojnemu gradbenemu inšpektorju. Z njim se vsi seznanijo in v primeru nestrinjanja vložijo
pritožbo. Stranke v postopku so poleg investitorja tudi lastniki ali drugi imetniki pravic na
nepremičninah znotraj vplivnega območja objekta, ki se ga gradi. Upravni organ sam, na
podlagi meje vplivnega okolja, oceni kdo so stranke v postopku, ki so vključene v projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Če katera od strank nasprotuje gradnji objekta, kot je
predviden v projekti dokumentaciji mora sama dokazati svoje izjave. To pomeni, da zgolj
izjava nasprotovanja ne zadošča, stranka mora imeti za nasprotovanje gradnji pravno podlago.
Če izjave sploh ne poda se šteje, da z gradnjo soglaša.
V kolikor nekdo zahteva, da postane stranka v postopku, pa do sedaj to ni bil, ker je po
njegovem vplivno območje prikazano napačno, mora sam dokazati nasprotno s ekspertnim
mnenjem nekoga, ki ima pooblastilo za izdelavo poročil o vplivih na okolje.
Ko po končanem postopku upravni organ izda gradbeno dovoljenje pravimo, da postane
dokončno. S tem začne teči 8 dnevni rok za pritožbe. Z gradnjo lahko po zakonu začnemo še
preden ta poteče, a na lastno odgovornost. Pritoži se lahko oseba, ki sploh ni bila stranka v
postopku, pa meni, da je do tega prišlo ker je bilo vplivno območje narobe prikazano v
projektu. Možnost pritožbe ima tudi katerakoli oseba, če meni, da je predvidena gradnja v
nasprotju s izvedbeni prostorskimi akti, V obeh primerih mora pritožnik v roku 15 dni
predložiti ekspertno mnenje, ki podpira njegovo pritožbo.
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Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne začne z gradnjo v dveh letih po njegovi
pravnomočnosti. Če je bilo izdano, za spremembo namembnosti pri enostavnem objekta v
enem letu po njegovi pravnomočnosti. Če se zgodi, da se v času ko gradbeno dovoljenje še
velja spremeni ali dopolni prostorski akt za območje, kjer je nepremičnina, te spremembe
oziroma dopolnitve ne morejo vplivati na veljavnost gradbenega dovoljenja.
V času veljavnosti gradbenega dovoljenja lahko investitor zahteva podaljšanje njegove
veljavnosti, vendar največ 2 krat in to skupaj za največ 2 leti. Pogoj, da se podaljšanje
dopusti je ta, da ni v nasprotju z izvedbeni akti, ki veljajo v času izdaje odločbe za
podaljšanje.

V samem gradbenem dovoljenju so zapisani:
● arhitektonski podatki in pogoji zazidave,
● komunalna opremljenost in pogoji,
● zunanja ureditev,
● območje gradbišča,
● regulacijski podatki,
● zakonski del…
V Prilogi D prilagam gradbeno dovoljenje za primer Zali Rovt, za približen občutek, kako naj
bi gradbeno dovoljenje izgledalo.
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Primer 8.1: Prva stran gradbenega dovoljenja za primer Zali rovt

27

28 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

9. ZAKOLIČEVANJE PLINOVODA
Z Zakonom o gradnji objektov (ZGO-1) mora pred začetkom gradnje novega objekta
izvajalec poskrbeti za zakoličenje objekta. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji,
določenimi v gradbenem dovoljenju. Izvede se kot geodetska storitev po predpisih o
geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi
predpisi. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O datumu in
kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere
območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred
zakoličenjem. O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben
zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz
gradbenega dovoljenja. Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa
tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.
Če se pri zakoličenju objekta ugotovijo med dejanskim stanjem na terenu in med stanjem po
gradbenem dovoljenju pri legi nameravanega objekta in objekta gospodarske javne
infrastrukture, na katero naj bi se objekt priključil ali pri višinskih kotah gradbene parcele, na
kateri naj bi objekt stal, takšne razlike, da bi ne bilo mogoče izpolniti pogojev iz gradbenega
dovoljenja, se zakoličenje objekta ne sme opraviti brez soglasja tistega upravnega organa za
gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje. V aktu o soglasju lahko pristojni upravni
organ za gradbene zadeve določi dodatne pogoje v zvezi z ugotovljenimi razlikami ali pa
zahtevo za izdajo soglasja z odločbo, ki jo izda v skrajšanem postopku in brez zaslišanja
strank, zavrne, če ugotovi, da predstavlja sprememba zakoličenja objekta spremembo
gradbenega dovoljenja.
Zakoličevanje objekta izvedemo na podlagi geodetskega načrta. Izhajamo iz enakih
geodetskih točk, kot pri geodetskem načrtu. Tako se moramo navezati na državno geodetsko
mrežo in poizkušati z čim manj vmesnimi stojišči zakoličiti objekt. S tem eliminiramo
morebitne grobe pogreške, ki lahko nastanejo z večkratnim postavljanjem instrumenta. Traso
plinovoda, ki ga zakoličujemo pridobimo iz projekta za gradbeno dovoljenje. V njem je
natančno določeno, kje na bi le-ta potekala. Iz projekta nato preberemo značilne točke

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.

29

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

plinovoda, ki se kasneje zakoličijo na terenu. Prebrane koordinate značilnih točk bodoče trase
plinovoda nato vnesemo v ustrezen program, s katerim izračunamo zakoličbene elemente
bodoče trase. Pred izračunom zakoličbenih elementov moramo na terenu preveriti iz katerih
geodetskih točk se bo trasa dala zakoličiti. Ponavadi si moramo, zaradi slabe vidnosti
določenih delov iz obstoječih geodetskih točk, postaviti dodatna stojišča, ki nam omogočajo
nemoteno zakoličevanje. Zakoličijo se značilni deli plinovoda, kot so T-kosi, reducirni kosi,
predvideni odcepi do strank,…
Poleg zakoličbe bodoče trase plinovoda pa mora imeti investitor zakoličene tudi ostale
elemente gospodarske javne infrastrukture. Vsako podjetje, ki ima na naši bodoči trasi že
vgrajene posamezne elemente gospodarske javne infrastrukture, mora svoje elemente na
zahtevo investitorja zakoličiti na terenu. To je potrebno storiti zaradi zavarovanja, da pri sami
izgradnji ne pretrgamo po nepotrebnem katerega izmed vodov, saj v tem primeru stroške
popravila plača investitor oz. gradbeno podjetje, ki gradi naš objekt.
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Datum: _____________
Številka: ____________

ZAPISNIK O ZAKOLIČENJU OBJEKTA
Na zahtevo : Petrol plin d.d., Dunajska c.50, 1000 Ljubljana
je bilo opravljeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji, določenimi v


Gradbenem dovolenju številka: 351-70/2005-28-8 Z DNE 08.08.2005



Potrjenem projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) številka: P-0204/05
ki ga je izdelal : PROBIRO Borut Grbec s.p.

Podatki o objektu:
1. Vrsta gradbenega objekta: Plinifikacija Tržič – odsek Ravne – Zali rovt
na parceli številka: 395/3, 651/1, 611/1, 648, 610/1, 609
2. Na gradbišče prenesena nadmorska višina znaša ___________ in je označena (glej skico)
______________________, kota +-0,00 = ____________________
Investitor je bil seznanen z zakoličbenimi elementi in se z njimi strinja, na zapisnik pa nima
pripomb.
Sestavni del zapisnika je skica zakoličenja.
Vročiti:
1. Investitor
2. Arhiv
Stranka v postopku

Podpis osebe, ki je opravila zakoličenje:
Primer 9.1: Zapisnik zakoličevanja plinovoda Zali rovt

Podpis

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.

31

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

----------------------------------------------------------------ZAKOLICBENI ELEMENTI
----------------------------------------------------------------Stojisce
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Vizura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
441068
441071

Smerni kot
62.0057
66.5902
179.0422
149.2812
148.1819
147.4623
148.3238
147.4441
146.0956
147.3647
148.1347
147.3609
146.3321
147.3609
146.2137
147.3348
148.1109
147.0442
146.3344
43.2944
327.5116

Dolzina
50.114
130.032
2.571
38.909
74.812
114.649
114.726
117.951
118.211
157.819
157.726
183.232
183.304
218.073
217.746
222.343
222.526
248.270
284.852
3492.014
221.376

---------------------------------------------------------------------

Primer 9.2: Del zakoličbenih elementov za primer Zali rovt
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10. GRADNJA PLINOVODA
Po vseh predpripravah, se lahko prične dejanska gradnja na terenu. Pred tem pa morajo biti po
ZGO-1 (82., 83.člen) izpolnjene še nekatere zahteve glede same gradnje:
● investitor mora v primerih, določenih s predpisi o zagotavljanju varstva pri delu na
gradbiščih, sestaviti prijavo gradbišča in jo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15
dni pred začetkom del,
● investitor mora poskrbeti za ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu s
pogoji iz gradbenega dovoljenja in za izdelavo varnostnega načrta v skladu s predpisi
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v
skladu z varnostnim načrtom. Izvajalec oziroma v primeru, če je več izvajalcev, tisti
izvajalec, ki ga imenuje investitor, mora gradbišče urediti v skladu z varnostnim
načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo
ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje,
● investitor mora poskrbeti za označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi
udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter
podatki o gradbenem dovoljenju. Dnevnik o izvajanju del se mora voditi kot gradbeni
dnevnik. Če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del,
se mora poleg gradbenega dnevnika voditi še knjiga obračunskih izmer,
● minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, v soglasju z resornimi ministri
predpiše način označitve in organizacijo ureditve posameznih vrst gradbišč ter
vsebino in način vodenja gradbenega dnevnika za določene vrste objektov in knjige
obračunskih izmer.
Izvajalec gradnje mora po istem zakonu ZGO-1 na samem gradbišču upoštevati naslednje:
● pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in
sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču,
opreme, materiala in strojnega parka,
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● izvajati dela po projektu za izvedbo oziroma v primeru gradnje enostavnega objekta,
po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
● sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt izvedenih del,
razen za enostavne objekte,
● izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po
pravilih gradbene stroke,
● vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili
dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih
skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in takšne naravne materiale
oziroma mineralne surovine, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s
predpisi o rudarstvu oziroma da so iz legalnega kopa,
● investitorju oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o
pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in
proizvode,
● z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi točkami in v
primeru, da se dela izvajajo na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o varstvu
kulturne dediščine, tudi zagotoviti ustrezno sodelovanje s pristojno službo za varstvo
kulturne dediščine.
Gradnjo izvajajo fizične ali pravne osebe, ki morajo biti usposobljene skladno z veljavno
zakonodajo upoštevaje značilnosti omrežja, in sicer najmanj za:
● družino plina,
● lokalne razmere,
● načrtovani ali delovni tlak,
● materiale, uporabljene v omrežju,
● tehnike spajanja in
● postopke v primeru nevarnosti.
Sama gradnja in njen način so določene z Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov
(Uradni list RS, 60/2001, 54/2002). V njem je natančno določeno, kako naj bi potekala
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gradnja (kako globoko kopati, določeni so odmiki od drugih vodov, širina izkopa, načini
križanja z drugimi vodi,…). Izvajalci se morajo tega pravilnika strogo držati.

10.1 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov
Najpomembnejši del Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov za izvajalca vsebuje 17. člen,
ki se glasi:
Pri križanjih in vzporednem vodenju komunalnih vodov s plinovodi je treba upoštevati
osnovne zahteve glede kota križanja in varnostnih odmikov med komunalnimi vodi za
zagotovitev obratovalne varnosti. Pri plinovodih z največjim delovnim tlakom do vključno 5
barov mora biti:
● kot križanja: od 30 do 90,
● višinski odmik pri križanju: najmanj 0,2 m,
● vzdolžni odmik: najmanj 0,4 m.
Globina polaganja plinovodov mora biti tolikšna, da bo kritje nad temenom glavnih
plinovodov najmanj 0,6 m, v primeru priključnih plinovodov je kritje nad temenom plinovoda
najmanj 0,5 m. Globina polaganja plinovodov v cestiščih mora biti določena glede na material
plinovoda, debelino stene cevi ter zaščito plinovoda in ne sme biti manjša od 1 m. Pri
plinovodih z največjim delovnim tlakom nad 5 barov do vključno 16 barov mora biti:
● kot križanja: od 45 do 90,
● višinski odmik pri križanju: najmanj 0,5 m,
● vzdolžni odmik: najmanj 1,0 m.
Globina polaganja plinovodov mora biti tolikšna, da bo kritje nad temenom glavnih in
priključnih plinovodov najmanj 0,8 m. Globina polaganja plinovodov v cestiščih mora

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.

35

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

upoštevati vse predvidene obremenitve in biti določena glede na material plinovoda, debelino
stene cevi ter zaščito plinovoda in ne sme biti manjša od 1,2 m. Pri določanju globine
polaganja plinovoda se mora upoštevati vse predvidene obremenitve. V izjemnih primerih se s
posebnimi varnostnimi ukrepi varnostni odmiki in globina polaganja plinovodov lahko
zmanjšajo.
Varnostni odmiki pri gradnji plinovoda so odvisni od največjega delovnega tlaka zemeljskega
plina. Določeni so v 80. členu pravilnika in znašajo:
● za največji delovni tlak do vključno 5 barov: 2 m na vsako stran plinovoda in
● za največji delovni tlak nad 5 barov do 16 barov: 5 m na vsako stran plinovoda.
Upravljavec omrežja mora nadzirati vsa dela v varnostnem pasu, s čimer se zagotovi varnost
obratovanja plinovodnega omrežja.

10.2 Volga geodeta med gradnjo plinovoda
Vloga geodeta je v fazi nadzorovanja gradnje in evidentiranja zelo pomembna, saj se brez
evidentiranja položaja plinovoda ne mora izvesti tehnični pregled in kasneje pridobiti
uporabnega dovoljenja. Naša naloga je posneti plinovod v gradnji pred zasutjem same trase.
To pomeni, da morajo izvajalci sporočiti geodetu, kdaj bo novi plinovod »položen« v izkopu
in toliko časa čakati z zasutjem izkopa, dokler geodet ne evidentira novega stanja terena. Z
evidentiranjem globine in položaja v prostoru zagotovimo, da v morebitnih kasnejših posegih
v prostor točno vemo kje se plinovod nahaja. Minimalno mora geodetski posnetek vsebovati:
● začetek in konec plinovodov,
● dimenzije plinovodov in pozicije sprememb dimenzije,
● material plinovodov in pozicije sprememb materiala,
● odcepe za priključne plinovode,
● začetek in konec zaščitne cevi,
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● višino plinovodov (absolutna višina temena cevi),
● etaže,
● elemente katodne zaščite,
● točke prehoda plinovodov (vidno – zemeljsko),
● pozicije zapornih elementov, sifonov,
● križanja z drugimi vodi.
Podatki, ki jih je treba vpisati na izmeri, so: oznaka, dimenzija in material elementov in cevi.
Tako posneti glavni vod je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja. Seveda mora biti vse
posneto v državnem koordinatnem sistemu. Vse skupaj se mora podobno kot predhodni
geodetski posnetek izrisati v merilu (Priloga E).
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Primer 10.2.1: Del posnetega stanja plinovoda Zali rovt
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11. PROJEKT IZVEDENIH DEL
Projekt izvedenih del (v nadaljevanju PID) temelji na podlagi geodetskega posnetka novega
stanja pred zasutjem terena. PID izvede ponovno odgovorni projektant, ki je izdelal že projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sama sestava je podobna kot pri projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja, seveda pa različna v sami vsebini. Vodilna mapa v projektu izvedenih
del mora poleg naslovne strani, kazala vsebine projekta in splošnih podatkov o izvedeni
gradnji, vsebovati tudi izpolnjen list 0.4, izjavo nadzornika in odgovornega vodje projekta
izvedenih del, ki je njegov sestavni del in dokazno dokumentacijo.

Dokazna dokumentacija v projektu izvedenih del obsega:
● dokazila, da izdelovalci projekta izpolnjujejo predpisane pogoje za projektante,
● dokazilo, da odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti, ki so izdelali
posamezne načrte, izpolnjujejo predpisane pogoje, ki ne sme biti starejše od šestih
mesecev, razen če je posameznik že vpisan v evidenčno knjigo imenika pristojne
poklicne zbornice, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino in način vodenja
imenika pristojnih poklicnih zbornic, vodi računalniško v obliki informatizirane baze
podatkov,
● dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti.
Mape s prikazi v projektu izvedenih del se izdelajo kot mape z načrti, v obliki in z vsebino,
določeno v samem pravilniku. Načrti projekta izvedenih del morajo vsebovati vse elemente
izvedene gradnje (npr. konstrukcije, inštalacije, naprave) v tlorisih in tipičnih prerezih.
Izdelajo se tako, da se risbe in druge sestavine načrtov projekta za izvedbo besedilno in
grafično dopolnijo s spremembami in dopolnitvami, ki so nastale med gradnjo. Če pri gradnji
ni prišlo do nobenih sprememb in dopolnitev, se lahko v projektu izvedenih del uporabijo
načrti iz projekta za izvedbo, vendar mora biti v tem primeru načrtu priložena podpisana
izjava odgovornega projektanta, da do sprememb in dopolnitev ni prišlo. Spremembe in
dopolnitve morajo biti na posamezni risbi posameznega načrta v projektu za izvedbo jasno
vrisane in označene (npr. z drugo barvo). Najmanj tako dopolnjen projekt za izvedbo se šteje
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za projekt izvedenih del, ki ga je treba priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.
Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje
izdano po izvedeni gradnji, se projekt izvedenih del priloži v obliki projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
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12. UPORABNO DOVOLJENJE IN TEHNIČNI PREGLED
Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vloži
zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z nadzornikom ugotovi, da je objekt ali
njegov del zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je
možno uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del. Zahtevo za izdajo uporabnega
dovoljenja mora investitor vložiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da
je gradnja končana. Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku, jo lahko vloži
izvajalec.

V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba navesti, da je objekt zgrajen oziroma
rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem, številko in datum gradbenega dovoljenja,
podatke o projektantu, ki je izdelal projekt za izvedbo in projekt izvedenih del ter podatke o
izvajalcu oziroma izvajalcih, ki so objekt gradili oziroma rekonstruirali. Tako mora biti vlogi
za pridobitev uporabnega dovoljenja priloženo:
● projekt izvedenih del z izjavo, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v
projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem,
● gradbeni dnevnik,
● geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
● dokazilo o zanesljivosti objekta,
● projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta in
● druge podatke in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov določa gradbeno
dovoljenje.
Če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje, mora biti projektu za obratovanje
in vzdrževanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar
so takšne meritve predpisane

Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da je zahteva za izdajo uporabnega
dovoljenja v skladu z zakonskimi pogoji, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, imenuje
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komisijo za tehnični pregled in določi datum tehničnega pregleda. V komisiji za tehnični
pregled morajo biti predstavniki tistih projektnih soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali
soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Če je zaradi tehnične ali druge specifičnosti
objekta potrebno, se lahko v komisijo imenujejo še drugi strokovnjaki. Sklep o imenovanju
komisije za tehnični pregled in o določitvi datuma tehničnega pregleda se vroči investitorju in
imenovanim članom komisije. Sklep mora vsebovati tudi opozorilo, da se bo štelo, da tisti
predstavnik soglasodajalca, ki se tehničnega pregleda ne bo udeležil, k zgrajenemu oziroma
rekonstruiranemu objektu nima pripomb. Kadarkoli pred dnevom tehničnega pregleda lahko
pristojni soglasodajalec pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve pisno sporoči, da
k zgrajenemu oziroma rekonstruiranemu objektu nima pripomb in da se odpoveduje pravici
sodelovati na tehničnem pregledu. Če pa se predstavnik pristojnega soglasodajalca, ki je bil
imenovan v komisijo, tehničnega pregleda ne udeleži, se šteje, da k zgrajenemu oziroma
rekonstruiranemu objektu nima pripomb.
S tehničnim pregledom se ugotovi:
● ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem,
● ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z
gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji,
določenimi za gradnjo,
● ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani
ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih
utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici,
● ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in ali izpolnjujejo
predpisane parametre, upoštevajoč tehnološki proces ter varnost in zdravje pri delu,
varstvo pred požarom in varstvo okolja,
● ali obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z določbami
ZGO-1,
● ali je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano v skladu z določbami
ZGO-1 in
● ali je v skladu z geodetskimi predpisi izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča
in novo zgrajenih objektov.
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Po končanem tehničnem pregledu objekta izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve
odločbo, s katero:
● izda uporabno dovoljenje, ali
● odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ali
● odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa po
predpisih o varstvu okolja ali drugih predpisih, s katerimi so predpisane takšne
meritve in sicer za obdobje, določeno s programom prvih meritev, ali
● zavrne izdajo uporabnega dovoljenja, če ima objekt takšne pomanjkljivosti, da
predstavlja nevarno gradnjo po tem zakonu, teh pomanjkljivosti pa ni mogoče
odpraviti.
Uporabnega dovoljenja ni možno izdati, če iz dokazila o zanesljivosti objekta ni razvidno, da
bo mogoče objekt uporabljati in vzdrževati v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu. V postopku izdaje odločbe o uporabnem dovoljenju imajo pravico sodelovati
samo udeleženci pri graditvi objektov in v komisijo imenovani predstavniki pristojnih
soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali soglasje za gradnjo ter predstavniki pristojnih
inšpekcij.
Torej po tehničnem pregledu smo bodisi pridobili uporabno dovoljenje, bodisi so nam določili
poskusno obratovanje, ali pa so ga zavrnili in moramo še enkrat sestaviti vlogo za uporabno
dovoljenje in nato kasneje še enkrat opraviti tehnični pregled.
Z izdajo uporabnega dovoljenja je tako naš objekt predan namenu in lahko začne nemoteno
obratovati. S tem in z evidentiranjem plinovoda v zbirni kataster se tudi zaključi projekt
gradnje plinovoda (Priloga F: uporabno dovoljenje za primer Zali rovt).
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Primer 12.1: Prva stran uporabnega dovoljenja za primer Zali rovt
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13. GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SISTEMI IN POVEZAVA S
KATASTROM GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

13.1 Splošno in zakonske določbe
Vsi pridobljeni podatki, končno stanje se seveda mora sedaj nekje voditi. Izdelava geografsko
informacijskega sistema (v nadaljevanju GIS) je osnova za vodenje katastra GJI. Upravljavci
in drugi akterji, ki posredujejo podatke o gospodarski infrastrukturi (v nadaljevanju
upravljavci) so poleg geodezije in uporabnikov podatkov eni ključnih udeležencev v procesih
evidentiranja GJI. Uspešnost in dolgoročno delovanje sistema je možno zagotoviti izključno s
sodelovanjem vseh treh ključnih udeležencev v procesu. Vloga upravljavcev je vodenje
podatkov o GJI in redno posredovanje podatkov v sistem zbirnega katastra GJI. Podatki se
bodo v zbirni kataster prevzemali iz posameznih katastrov gospodarske infrastrukture, ki jih
vodijo posamezni upravljavci in služijo bolj tehničnim in poslovnim potrebam upravljavca.
Praviloma vsebujejo mnogo več in bolj podrobnih podatkov, od katerih jih v zbirnem katastru
prikazujemo le nekaj najbolj pomembnih.

Obstajata dva nivoja zbiranja podatkov:
● kataster posamezne GJI na nivoju posameznih izvajalcev gospodarske javne službe, ki
vodijo podatke za upravljavce (operativni kataster),
● zbirni kataster GJI na nivoju države, ki ga vodi Geodetska uprava RS.
Normativna osnova za vzpostavitev zbirnega katastra GJI je dana v zakonu o urejanju
prostora (ZUreP-1), ki v svojem 152. členu določa način in vsebino vodenja zbirnega katastra,
podrobneje pa jo opredeljuje Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski
rabi (Ur.l.RS, št 9/2004). Ta člen določa, da mora upravljavec najkasneje v roku 3 mesecev od
nastanka spremembe na objektu GJI spremembe posredovati v zbirni kataster GJI.
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13.2 Oblika podatkov
Oblika podatkov mora ustrezati obliki, določeni v 2. odstavku 10. člena Pravilnika o vsebini
in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora. Položaj in obliko objekta
gospodarske javne infrastrukture je potrebno voditi v programu, ki omogoča vektorsko
vodenje podatkov pri čemer se uporabljajo koordinatni pari Y,X v državnem koordinatnem
sistemu. Odnose med točkami, linijami ter poligoni, ki ponazarjajo objekt iz stvarnega sveta,
je potrebno opisati s topološko pravilnimi točkami, linijami in poligoni. Topologija vektorskih
podatkov je izpolnjevanje naslednjih pogojev:
● vsak poligon mora biti zaključen (brez prekinitev ali odvečnih linij),
● poligoni znotraj enega sloja se med seboj ne smejo prekrivati,
● linije se morajo med seboj stikati v eni točki (vozlišču)  prva točka druge linije mora
biti identična zadnji točki prve linije,
● posamezen objekt v naravi mora biti določen samo z eno entiteto v zbirki podatkov,
● objekti, ki so v naravi povezani v omrežje (linije se med seboj stikajo), morajo tudi v
grafični predstavitvi tvoriti medsebojno povezano omrežje. Npr. linijski objekti
vodovodnega omrežja se morajo med seboj stikati v vozliščih.
Upravljavec mora predpisano obliko podatkov, predenj jih pošlje geodetski upravi (v
nadaljevanju GU), preveriti. GU bo ob prejemu podatkov le-te ponovno preverila preko
logičnih in vsebinskih kontrol. Če podatki ne bodo pripravljeni na dogovorjen način in
vsebujejo napake, jih GU lahko zavrne. GU je uspešno prejela podatke tedaj, ko so podatki
logično in vsebinsko pravilni ter preneseni v njeno produkcijsko okolje zbirnega katastra GJI.

13.2.1 Organizacija topološko pravilnih grafičnih podatkov
Topološko pravilne podatke najlaže organiziramo v različnih GIS-orodjih in sicer na različne
načine. V nekaterih GIS orodjih lahko preverimo topološko pravilnost linij in ploskev že med
samim zajemom podatkov, v drugih pa šele v postopku nadaljnje obdelave podatkov (v
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ločenem postopku opredelitve topološke pravilnosti). S shranjevanjem geometričnih in
topoloških podatkov v vektorskem GIS-u ustvarimo t. i. prilagodljive podatkovne strukture. V
tako organiziranih podatkovnih strukturah so informacije o odnosih med objekti prostorsko
organizirane in indeksno naslovljene.
GIS lahko tvorimo le s programi, ki omogočajo prostorske operacije po podatkovni bazi.
Takšni programi so npr. ArcGIS, AutoCAD Map, MapInfo, MicroStation, in nekaj GIS
programov, ki so plod domačega znanja. Razni »risalni« programi (AutoCAD...) še niso GIS,
vendar pa omogočajo topološko urejenost podatkov.

13.2.2 Organizacija opisnih podatkov
Opisni podatki morajo biti vsebinsko in oblikovno urejeni kakor je določeno v predpisanem
formatu opisnih podatkov (Format izmenjevalne datoteke). Bistvenega pomena je
identifikacijska številka, ki povezuje posamezen objekt z njegovimi opisnimi podatki.
Upravljavec mora zagotoviti, da k enemu objektu spadajo le eni opisni podatki in obratno ter
da je njuna povezava znotraj izmenjevalne datoteke enolično določena. Tudi te pogoje je
najlaže zagotoviti, če upravljavec podatke vodi v GIS programu.

13.2.3 Kako podatke pretvoriti v geografski informacijski sistem
Na voljo je veliko različnih virov podatkov in še več načinov, kako jih spraviti v GIS.
Največja težava pri pripravi podatkov je verjetno prav veliko število zapisov, ki so nekateri
bolj, drugi pa manj standardni. Pred uporabo je pogosto treba podatke preoblikovati ali jih
spremeniti v neko vmesno obliko in jih šele nato »uvoziti« v izbrani program.
Kot rečeno, se je med množico različnih podatkov kljub temu uveljavilo nekaj bolj
razširjenih. Deloma gre pri tem za posledico standardizacijskih prizadevanj različnih
organizacij, deloma pa preprosto za veliko razširjenost posamezne programske opreme. Da bi
se izognili nepotrebnim pretvorbam, je zato najpomembneje ponudnika podatkov zaprositi za
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zapis v obliki, ki jo bere izbrani program. V nasprotnem primeru pa je med ponujenimi
oblikami treba izbrati tisto, ki ohranja največ informacij in jo program lahko prebere. Zaradi
nepristranskosti do različnih GIS programov se bodo podatki sprejemali v nevtralnem
enostavnem besedilnem zapisu in sicer na način, kot je natančno opisano v Navodilu
upravljalcem za posredovanje podatkov v kataster.

Podatki se posredujejo v obliki elaborata sprememb za posredovanja podatkov v zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture, ki vsebuje osnovno datoteko ter izmenjevalne
datoteke lokacijskih in opisnih podatkov objektov gospodarske javne infrastrukture. Elaborat
sprememb, s katerim upravljavec posreduje podatke ali spremembe podatkov o objektih GJI
oziroma GU izdaja podatke, vsebuje naslednje izmenjevalne datoteke:

● osnovna datoteka,
● datoteka lokacijskih podatkov o območju elaborata sprememb,
● datoteke lokacijskih in atributnih podatkov o objektih GJI,
● datoteka lokacijski podatkov poligonskih objektov GJI,
● datoteka atributnih podatkov poligonskih objektov GJI,
● datoteka lokacijski podatkov linijskih objektov GJI,
● datoteka atributnih podatkov linijskih objektov GJI,
● datoteka lokacijski podatkov točkovnih objektov GJI,
● datoteka atributnih podatkov točkovnih objektov GJI,
● datoteka atributnih podatkov višinskih točk poligonskih objektov GJI,
● datoteka lokacijskih podatkov višinskih točk poligonskih objektov GJI,
● datoteka lokacijskih podatkov višinskih točk linijskih objektov GJI,
● datoteka atributnih podatkov višinskih točk linijskih objektov GJI,
● datoteka atributnih podatkov o več upravljavcih objekta GJI.
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Obseg datotek lokacijskih in atributnih podatkov odvisen od vrste objektov GJI, ki so predmet
posredovanja. V našem primeru investitor od nas še ni zahteval izdelavo elaborata sprememb
za vpis v kataster GJI, saj je bil naš projekt dokončan pred letom 2006 in s tem uveljavitvijo
katastra GJI.
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14. ZAKLJUČEK
Diplomska naloga predstavlja celoten projekt gradnje plinovoda Zali Rovt, pri katerem je kot
izvajalec geodetskih storitev sodelovalo geodetsko podjetje Trigonometer d.o.o.. V nalogi so
predstavljene vse pravne in tehnične zadeve v zvezi z načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo
in predajo plinovoda v uporabo. Tudi vloga geodeta je pri gradnji plinovoda ustrezna ter
zahtevna in je pri sami gradnji skoraj vedno navzoč. Poznati mora tudi vse dele gradbene
dokumentacije, da lahko uspešno sodeluje z izvajalci pri gradnji. Pri nalogi bi posebej
poudaril izdelavo geodetskega načrta, ki je ena izmed osnov pri pridobivanju gradbenega
dovoljenja. Njegova naloga je tudi zakoličevanje same trase plinovoda, ki je osnova pred
začetkom izvajanja del na samem terenu in določitev križanj z drugimi elementi GJI.
Geodetsko podjetje je stalno prisotno pri snemanju dejanskega stanja na terenu med samo
gradnjo, ko je treba posneti traso plinovoda in naprave na njem pred zasutjem.
Po zaključeni gradnji se nato ponovno naredi geodetski načrt novega stanja, ki je osnova za
izvedbo Projekta izvedenih del, brez katerega ne bi morali pridobiti uporabnega dovoljenja.
Pomembno je, da se vsak element zgrajene GJI vnese v kataster GJI, ki je postal eden izmed
temeljev v sistemu zbirk prostorskih podatkov. Sistem zbirk prostorskih podatkov bo
omogočal podporo različnim odločitvam v prostoru in bo hkrati podatkovna osnova za
lokacijsko informacijo, načrtovanje prostora, nadomestilo za uporabo stavbnega,… Vse to pa
so stvari, ki bi lahko bistveno pripomogle tudi pri izgradnji plinovoda.

Glede na prikazano nalogo lahko ugotovimo, da je geodetsko podjetje vpleteno v celoten
projekt in da so ustrezno prikazane tudi odvisnosti posameznih akterjev drug od drugega.
Brez pomembne vloge geodeta v projektu priprave in izgradnje plinovoda, ali v primeru
slabega sodelovanja ostalih udeleženih z geodetom, le tega ni, zato mislim, da se za delo v
naši stroki na tem področju ni bati, ker pa se bo dolžinske objekte gradilo tudi v prihodnosti,
bi ta bila lahko za geodetski posel zelo svetla.

50 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Viri in literatura:
Navodilo upravljalcem za posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI, 2006, Ljubljana,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, 2005, Ljubljana,
Geodetska uprava Republike Slovenije

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, 2005, Ljubljana, Geodetska uprava
Republike Slovenije

Pravne podlage:
Obligacijski zakonik (OZ), Ur.l. RS, 83/2001, 32/2004, 28/2006
Pravilnik o geodetskem načrtu, Ur.l. RS, 40/2004
Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Ur.l. RS, 66/2004, 54/2005
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim
tlakom nad 16 barov, Ur.l. RS, 60/2001, 54/2002

Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči, Ur.l. RS, 114/2003, 130/2004, 100/2005
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, Ur.l. RS,
9/2004

ZGeoD, Zakon o geodetski dejavnosti, Ur.l. RS, 8/2000, 1/2001, 44/2003, 100/2003

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.

51

Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

ZGO-1, Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS, 110/2002, 47/2004, 102/2004, 14/2005
ZENDMPE, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Ur.l. RS,
52/2000, 37/2002, 87/2002, 44/2003

ZUreP-1, Zakon o urejanju prostora, Ur. L. RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr. in 58/2003 –
ZZK-1

ZVO-1, Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006-04-13

52 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

PRILOGA A: LOKACIJSKA INFORMACIJA ZA PRIMER ZALI ROVT

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

53

54 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

55

56 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

57

58 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

PRILOGA B: GEODETSKI NAČRT DEJANSKEGA STANJA NA TERENU

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

59

60 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

PRILOGA C: SLUŽNOSTNA POGODBA

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

61

62 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

PRILOGA D: GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRIMER ZALI ROVT

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

63

64 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

65

66 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

67

68 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

PRLOGA E: GEODETSKI NAČRT ZA PID

69

70 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

PRILOGA F: UPORABNO DOVOLJENJE ZA PRIMER ZALI ROVT

71

72 Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

Kovačič, A. 2006. Vloga geodeta pri gradnji plinovoda.
Dipl.nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Inženirska smer.

73

