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1

UVOD

Spletna aplikacija GJI je namenjena lastnikom objektov GJI, upravljavcem objektov GJI ter
izdelovalcem elaboratov sprememb. Razdeljena je na tri module:
•

izdelava osnovne datoteke,

•

prevzem uveljavljenih elaboratov,

•

prevzem zadnjega stanja podatkov enega lastnika ali upravljavca iz zbirnega katastra
GJI.

Z aplikacijo želimo izdelovalcem elaboratov olajšati delo pri pripravi elaborata sprememb,
hkrati pa želimo približati zbirni kataster predvsem lastnikom in upravljavcem objektov GJI.
Moduli so dostopni na strežniku, Zaradi varnosti, je aplikacija nameščena v varnem okolju
Ministrstva za javno upravo. Za dostop do aplikacije je potrebno pridobiti kvalificirano spletno
potrdilo (več o tem v nadaljevanju).
Za uspešno delovanje aplikacije si morajo lastniki in upravljavci objektov GJI
zagotoviti:
• kvalificirano spletno potrdilo in
• uporabniško ime in geslo.
Podrobnejša navodila so v nadaljevanju.

2
2.1

KRATEK OPIS MODULOV
Modul za izdelavo osnovne datoteke

Modul za izdelavo osnovne datoteke je namenjen predvsem tistim izdelovalcem elaboratov
sprememb, ki pri sebi nimajo izdelanega sistema za pripravo elaborata. Aplikacija jim
omogoča, da na enostaven način izdelajo potrebno osnovno datoteko, ki je sestavni del
elaborata sprememb.
Aplikacija je dostopna brez uporabniškega imena in gesla.

Slika 1: Modul za izdelavo osnovne datoteke.

2.2

Modul za prevzem uveljavljenih elaboratov

Modul za prevzem uveljavljenih elaboratov je namenjen izdelovalcem elaboratov sprememb
in lastnikom, ki lahko preko spletne aplikacije prenesejo v svoj lokalni sistem uveljavljen
elaborat, v katerem Geodetska uprava določi enolične identifikacijske številke vsem
objektom GJI, ki so bili posredovani v elaboratu sprememb. To je edini način, da izdelovalec
in lastnik pridobita uveljavljen elaborat, saj Geodetska uprava ne posreduje uveljavljenega
elaborata na drugem mediju (zgoščenka, disketa,...).
Za dostop do aplikacije uporabnik potrebuje uporabniško ime in geslo (navodila za
pridobitev so v nadaljevanju).

Slika 2: Modul prevzem uveljavljenih elaboratov.

2.3

Modul za prevzem zadnjega stanja podatkov
upravljavca iz zbirnega katastra

enega

lastnika

ali

Modul za prevzem zadnjega stanja podatkov v zbirnem katastru GJI določenega lastnika ali
upravljavca je namenjen lastnikom in upravljavcem za lažji dostop do podatkov, ki so jih sami
posredovali v zbirni kataster. Modul omogoča, da vsak lastnik prevzame samo svoje
podatke, podatkov drugega lastnika ali upravljavca ni mogoče prevzeti. Lastnik ali
upravljavec tako lahko na enostaven način prevzame zadnje veljavno stanje lastnih podatkov
v zbirnem katastru GJI. Podatke je mogoče prevzeti na lokalni sistem in so v GML
izmenjevalnem formatu.
Za dostop do aplikacije uporabnik potrebuje uporabniško ime in geslo (navodila za
pridobitev so v nadaljevanju).

Slika 3: Modul prevzem zadnjega stanja podatkov GJI v zbirnem katastru.
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NAVODILA ZA SPLETNO APLIKACIJO

Navodila za vsak modul spletne aplikacije lahko najdete na osnovni strani spletne aplikacije.

Slika 4: Navodila za aplikacijo.

Enaka navodila so dostopna tudi iz vsakega modula.

Slika 5: Navodila za vsak modul.
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POSTOPEK
PRIDOBITVE
KVALIFICIRANEGA
POTRDILA IN UPORABNIŠKEGA IMENA

SPLETNEGA

Aplikacija, ki je nameščena na Ministrstvu za javno upravo, je dostopna le s kvalificiranim
spletnim potrdilom, ki je lahko izdano s strani overoviteljev SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB,

POSTA-CA ali HALCOM. V primeru, da na računalniku uporabnik nima nobenega spletnega
potrdila, se pri prijavi pojavi naslednje okno:

Slika 6: Opozorilno okno.

V kolikor pa uporabnik ima nameščena digitalna spletna potrdila, se pri prijavi v oknu pojavijo
vsa potrdila, ki so na voljo. Potrebno je izbrati ustrezno potrdilo.
Za pridobitev popolnega dostopa do aplikacije je potrebno narediti naslednje korake:
• pridobitev ustreznega kvalificiranega spletnega potrdila (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM),
• pridobitev uporabniškega imena in gesla za dostop do aplikacije GJI.

4.1

Pridobitev kvalificiranega spletnega potrdila javne uprave:

V javni upravi sta na voljo dve ustrezni kvalificirani spletni potrdili, ki jih overovlja Ministrstvo
za javno upravo:
• sigov-ca, ki je namenjeno zaposlenim v javni upravi in
• sigen-ca, ki je namenjeno pravnim in fizičnim osebam.
Sigov-ca je namenjena samo državnim organom (ministrstva, organi v sestavi,...). Več o
vrstah in namenu si lahko preberete na http://www.sigov-ca.gov.si/vrste-potrdil.php. Za
potrebe dostopa do spletne aplikacije GJI je potrebno pridobiti spletno kvalificirano
digitalno potrdilo.
Sigen-ca je namenjena predvsem za poslovne subjekte in fizične osebe. Za potrebe dostopa
do spletne aplikacije GJI je potrebno pridobiti spletno kvalificirano potrdilo za poslovne
subjekte. Spletno kvalificirano potrdilo za fizične osebe ni ustrezno! To vrsto spletnega
potrdila tako potrebuje večina lastnikov in upravljavcev GJI (občine, izvajalci gospodarskih
javnih služb). Več o vrstah in namenu si lahko preberete na http://www.sigen-ca.si/vrstepotrdil.php
Za dostop do spletnih aplikacij Geodetske uprave pa ustrezajo tudi digitalna spletna potrdila
AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM. V kolikor ste že pridobili ustrezno kvalificirano
spletno potrdilo, že imate izpolnjene osnovne pogoje za uporabo aplikacije GJI.

4.2

Pridobitev uporabniškega imena in gesla za dostop do aplikacije GJI

Po uspešnem prevzemu kvalificiranega spletnega potrdila je potrebno podati tudi zahtevek
za pridobitev uporabniškega imena in gesla za aplikacijo GJI. Zahtevek se nahaja na
povezavi: http://www.e-prostor.gov.si/si/dostop_do_podatkov/dostop_do_podatkov/ - pod
zavihkom registracija uporabnikov:

Slika 7: Zavihek Registracija uporabnikov.

Uporabnik izbere »Zahtevek za pridobitev uporabniškega imena in gesla za lastnike
gospodarske infrastrukture ter izdelovalce elaboratov«.

Slika 8: Povezava do obrazca za dostop do podatkov GJI.

Pravilno izpolnjen zahtevekje treba poslati na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, s pripisom Dostop do podatkov GJI ali na
elektronski naslov: pisarna.gu@gov.si.
Za vse dodatne informacije v zvezi s postopkom in izpolnjevanjem zahtevka se lahko obrnete
na elektronski naslov gji@gov.si ali pisarna.gu@gov.si.

