
OSEBNE REFERENCE

LETO 2022

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Priprava odziva na predlog zakona o letalstvu iz vidika 
obračunavanja NUSZ

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Redno vzdrževanje evidence NUSZ v občini cerklje na gorenjskem in 
njeno posredovanje FURS - 2022

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, Izdelava sprememb odloka NUSZ in posodobitev evidence zazidanih 
stavbnih zemljišč

OBČINA BOROVNICA, Redno vzdrževanje evidence NUSZ ter posredovanje evidence FURS (odmerno leto 
2022)

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev evidence NUSZ v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2022

OBČINA POSTOJNA, Priprava podatkov za vzdrževanje evidence NUSZ in njeno posredovanje na FURS za 
leto 2022

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev obstoječe evidence za odmero NUSZ in njeno posredovanje FURS za 
odmerno leto 2022

OBČINA LUKOVICA, Svetovanje v postopku odmere NUSZ za zavezanca Strabag

OBČINA MORAVČE, Posodobitev evidence NUSZ v območini Moravče - odmerno leto 2022

Programi komunalnega opremljanja

OBČINA RUŠE, Priprava novelirane pogodbe o opremljanju na območju OPPN EUP RU39 in RU40

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Priprava pogodbe o opremljanju za dograditev vodovodnega omrežja

OBČINA LOG - DRAGOMER, Strokovna pomoč pri odmeri komunalnega prispevka

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Svetovanje, usklajevanje in priprava potrebne dokumentacije za prevzem 
kom. Opr., zgrajene po pogodbi o opremljanju, za območje OPPN Ob ŽP - južni del

Urejanje občinske lastnine

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Določitev upravljavcev nepremičninam iz evidence občinskih 
nepremičnin

OBČINA PIRAN, Izdelava pravnega in dejanskega pregleda stanja poslovnih prostorov in stanovanj v lasti 
Občine Piran

OBČINA BOROVNICA, Vzdrževanje evidence občinske lastnine 2022-2023

OBČINA BREZOVICA, Vzdrževanje evidence EOL v občini Brezovica

Kategorizacija občinskih cest

OBČINA PREVALJE, Uskladitev stanja evidenc občinskih cest JP 851671 in J 851672 z odločbo ustavnega 
sodišča RS

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Izdelava elaborata priključkov na državne ceste ter oddaja vloge za 
soglasje DRSI in izdelava BCP in oddaja na DRSI

OBČINA POSTOJNA, Letna oddaja BCP v letu 2022

OBČINA KOMEN, Vzdrževanje in posredovanje aktualne BCP DRSI, terenska izmera občinskih cest ter vpis 
podatkov v občinsko BCP

OBČINA POSTOJNA, Izdelava elaborata dejanske rabe cest

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Priprava spremembe odloka o kategorizaici občinskih cest, vpis 
sprememb v zbirni kataster GJI ter uskladitev BCP

OBČINA HORJUL, Pogodba o pridobivanju, vzdrževanju in ažuriranju podatkov o občinskih cestah za 
območje občine Horjul

OBČINA HORJUL, Sprememba poteka kategorizirane občinske ceste, izdelava popravka dejanske rabe ter 
popravek BCP

Davek na nepremičnine

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Analiza modelov vrednotenja nepremičnin v občini Dobrova - 
Polhov Gradec
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Priprava investicijske dokumentacije

OBČINA BOROVNICA, Priprava DIIP - Prenova zdravstvene postaje Borovnica

LETO 2021

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Izdelava sprememb Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) za območje občine Cerklje na Gorenjskem

OBČINA MORAVČE, Izdelava odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Redno vzdrževanje evidence NUSZ v občini Cerklje na Gorenjskem 
ter posredovanje evidence na FURS (odmerno leto 2021)

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev evidence NUSZ v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2021 
ter predaja evidence FURS

OBČINA POSTOJNA, Redno vzdrževanje evidence NUSZ v občini Postojna ter posredovanje evidence FURS 
(odmerno leto 2021)

OBČINA BOROVNICA, Priprava strokovnega gradiva in svetovanje v postopku odmere NUSZ za leta 2020 za 
zavezanca Moja elektrarna d.o.o., BJ solar d.o.o. in LP solar d.o.o.

OBČINA BOROVNICA, Vzdrževanje evidence NUSZ in njeno posredovanje FURS v letu 2021

Programi komunalnega opremljanja

OBČINA RUŠE, Priprava pogodbe o opremljanju za izgradnjo komunalne opreme na območju OPPN EUP 
RU39 in RU40 - del

OBČINA LOG - DRAGOMER, Uskladitev programa opremljanja SZ za območje OPPN Poslovno proizvodna 
cona Log – vzhodni del (območje II)

OBČINA LOG - DRAGOMER, Revizija odmere komunalnega prispevka za naslov Vrhniška cesta 8 in 8A

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Uskladitev programa opremljanja SZ za gradnjo na območju OPPN 
Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

OBČINA SEŽANA, Revizija programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje PC Sežana

OBČINA PREVALJE, Izdelava elaborata za pripravo odloka in priprava odloka o odmeri komunalnega 
prispevka za kanalizacijsko omrežje v občini Prevalje

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Pregled obstoječega PKO za območje OPPN Ob železniški postaji in 
obstoječe pogodbe o opremljanju ter predlog njune ureditve

OBČINA VELIKE LAŠČE, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v občini Velike Lašče

OBČINA GRAD, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v občini Grad

OBČINA BOROVNICA, Priprava sprememb odloka o odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v občini Borovnica

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Uskladitev programa opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo za 
območje občine Šempeter - Vrtojba

OBČINA KOMENDA, Uskladitev PKO zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta O3 – 
Gramoznica in PKO zemljišč na območju LN 02/1 PP cone

OBČINA JURŠINCI, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v občini Juršinci

OBČINA BOHINJ, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v občini Bohinj

MESTNA OBČINA KRANJ, Uskladitev programov opremljanja z ZUreP-2, ki veljajo na območju mestne 
občine Kranj

OBČINA KOMENDA, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v občini Komenda

OBČINA SVETI TOMAŽ, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v občini Sveti Tomaž

Urejanje občinske lastnine

OBČINA BOROVNICA, Vzpostavitev evidence občinske lastnine nepremičnega premoženja

STRAN 2Gvido Modrijan, univ. dipl. inž. grad.
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OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Vzdrževanje evidence občinske lastnine - VREDNOST OCENJENA

OBČINA BREZOVICA, Vzpostavitev evidence občinske lastnine Občine Brezovica in njeno vzdrževanje

Kategorizacija občinskih cest

MESTNA OBČINA CELJE, Ureditev občinske banke cestnih podatkov

OBČINA BOROVNICA, Pogodba o pridobivanju, vzdrževanju in ažuriranju podatkov o občinskih cestah za 
območje občine Borovnica

OBČINA KOMEN, Priprava novelacije odloka o občinskih cestah ter izdelava spremembe odloka o 
kategorizaciji občinskih cest in vpis sprememb v ZK GJI

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Vzdrževanje in posredovanje BCP DRSI v letu 2021

OBČINA POSTOJNA, Posredovanje BCP DRSI v letu 2021

OBČINA BOROVNICA, Izvedba terenske izmere cest, posodobitev podatkov BCP in njeno posredovanje 
DRSI v letu 2021

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Priprava spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest in vpis 
sprememb v ZKGJI

MESTNA OBČINA CELJE, Izdelava novelacije odloka o kategorizaciji občinskih cest in vpis sprememb v 
zbirni kataster GJI

OBČINA HORJUL, Letno vzdrževanje BCP v letu 2021

Gradbeno projektiranje

OBČINA KOMEN, Izdelava elaborata presoje prometne varnosti obstoječega priključka

OBČINA BOROVNICA, Priprava dokumentacije za upravno-pravne postopke glede izdaje soglasij za 
občinske ceste

OBČINA BOROVNICA, Priprava projektnih pogojev in mnenj za posege v varovalni pas občinskih cest

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Priprava projektne dokumentacije za pridobitev soglasja DRSI za obstoječe 
priključke na DC

ELAPHE D.O.O., Statična presoja za izvedbo preboja v zidani predelni steni (Tehnološki park Litostroj, objekti 
1-6, objekt 1)

Priprava investicijske dokumentacije

OBČINA BOROVNICA, Izdelava DIIP za vodnogospodarko ureditev poplavne nevarnosti v Borovnici

LETO 2020

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA POSTOJNA, Prilagoditev odmere NUSZ za MORS za leta 2017-2019 na podlagi odločbe USRS

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev obstoječe evidence NUSZ in njeno posredovanje FURS za odmerno leto 
2021

OBČINA POSTOJNA, Posodobitev evidence NSZ v občini Postojna za odmerno leto 2021

OBČINA POSTOJNA, Priprava sprememb odloka NUSZ v Občini Postojna v letu 2020

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev evidence NUSZ v letu 2020 ter predaja evidence FURS

OBČINA ŠENTILJ, Posodobitev evidence NUSZ v občini Šentilj v letu 2020 ter predaja evidence FURS

OBČINA POSTOJNA, Vzpostavitev evidence zunanjih poslovnih površin za potrebe obremenitve z NUSZ v 
občini Postojna

OBČINA POSTOJNA, Vnos novih stavb v evidenco NUSZ v občini Postojna v letu 2020

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Redno vzdrževanje evidence NUSZ v občini Cerklje na Gorenjskem 
ter posredovanje evidence na FURS (odmerno leto 2020)

OBČINA BOROVNICA, Redno vzdrževanje evidence NUSZ v občini Borovnica ter posredovanje evidence 
FURS (odmerno leto 2020)

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev evidence NUSZ v občini Lukovica v letu 2020 ter predaja evidence FURS

Programi komunalnega opremljanja

STRAN 3Gvido Modrijan, univ. dipl. inž. grad.
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OBČINA MORAVČE, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunano 
opremo v občini Moravče

OBČINA SEŽANA, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v občini Sežana

OBČINA KUZMA, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v občini Kuzma

OBČINA RAZKRIŽJE, Uskladitev programa opremljanja in podlag za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Razkrižje

OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo v občini Sveti Jurij v slov. goricah

OBČINA TURNIŠČE, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v občini Turnišče

OBČINA MENGEŠ, Priprava pogodbe o opremljanju za območje UE ME 76-77

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Priprava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

OBČINA MENGEŠ, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v občini Mengeš

OBČINA POSTOJNA, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v občini Postojna

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Uskladitev programa opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Smete v 
Občini Šempeter - Vrtojba

OBČINA CIRKULANE, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v občini Cirkulane

A1 NEPREMIČNINE D.O.O., Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje ME-76 in ME-77 v 
občini Mengeš

Urejanje občinske lastnine

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Pogodba o vzdrževanju Evidence občinske lastnine - GLAVNI 
PROJEKT 2020 - 2021

Kategorizacija občinskih cest

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini 
Dobrova - Polhov Gradec

OBČINA BOROVNICA, Priprava novega odloka o kategorizaciji občinskih cest in novega odloka o občinskih 
cestah ter elaborata podatkov dejanske rabe zemljišč

OBČINA HORJUL, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Horjul, ureditev BCP in 
posredovanje sprememb katastra občinskih cest na GURS

GIS analize

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Vzpostavitev evidence dejanske rabe  zemljišč javne cestne infrastrukture v 
občini Šempeter - Vrtojba

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Vzpostavitev evidence dejanske rabe javne cestne infrastrukture v 
občini Dobrova - Polhov Gradec

OBČINA KOMEN, Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne ceste infrastrukture v občini Komen

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Uskaditev sloja parcel pod državnimi cestami z ZKP

LOCUS d.o.o., Dobava in vzdrževanje programske rešitve za pregled elaboratov dejanske rabe cestne in 
železniške infrastrukture in njihov vpis v matično evidenco

OBČINA HORJUL, Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne ceste infrastrukture v občini Horjul

OBČINA PREVALJE, Izvedba popravka sloja občinskih cest in njegovo posredovanje v ZK GJI na GURS

OBČINA PREVALJE, Vzpostavitev evidence dejanske rabe občinskih cest

IGEA D.O.O., Združevanje obstoječih podatkov dejanske rabe zemljišč v matično evidenco prometne 
infrastrukture

LETO 2019

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
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OBČINA PREVALJE, Izdelava Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za območje 
občine Prevalje

OBČINA POSTOJNA, Sprememba odloka NUSZ v občini Postojna in priprava podatkov za vzdrževanje 
evidence NUSZ in njeno posredovanje na FURS (odmerno leto 2020)

OBČINA VRHNIKA, Izdelava odloka o NUSZ za občino Vrhnika

OBČINA BOROVNICA, Priprava strokovnega gradiva in sodelovanje v postopku odmere NUSZ za leto 2016 
za zavezance Jože Jurček, Jurček d.o.o. in OPN d.o.o.

OBČINA ŠENTILJ, Izdelava odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Šentilj

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Izdelava sprememb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) za območje občine Cerklje na Gorenjskem

OBČINA BOROVNICA, Izdelava odloka NUSZ za območje občine Borovnica

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Redno vzdrževanje evidence NUSZ v občini Cerklje na Gorenjskem 
ter posredovanje evidence na FURS (odmerno leto 2019)

OBČINA ŠENTILJ, Posodobitev evidence NUSZ v občini Šentilj v Slovenskih goricah v letu 2019 ter predaja 
evidence FURS

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev evidence NUSZ v občini Lukovica v letu 2019 ter predaja evidence FURS

Programi komunalnega opremljanja

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Izvajanje strokovnega nadzora nad pripravo PKO, pogodbe o 
opremljanju in prevzema zgrajene opreme za območje SDOPPN VS 8/6 - T1 - Šujica

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Izdelava odloka o opremljanju SZ in odmeri komunalnega prispevka za 
območje občine Šmartnoob Paki

OBČINA TOLMIN, Izdelava PKO za območje OPPN Stanovanjska zazidava Modrej

OBČINA TOLMIN, Izdelava PKO za območje občine Tolmin

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Izvajanje strokovnega nadzora priprave PKO, pogodbe o 
opremljanju in prevzema zgrajene komunalne opreme za območje PS-10 Podsmreka

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje centralnih 
dejavnosti ob Topliški cesti - EUP NM 13-b

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN in SD 
Gospodarska cona na Brezovici

OBČINA ŽIROVNICA, Izdelava odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v občini Žirovnica

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Izdelava programa opremljanja za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo v občini Dobrova - Polhov Gradec

OBČINA BOROVNICA, Izdelava elaborata za pripravo odloka o odmeri komunalnega prispevka in priprava 
odloka  za obstoječo komunalno infrastrukturo

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Izdelava PKO za območje poslovno ekonomske cone Kromberk

Urejanje občinske lastnine

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Pogodba o vzdrževanju Evidence občinske lastnine - GLAVNI 
PROJEKT 2019 - 2020

Kategorizacija občinskih cest

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Posodobitev in posredovanje BCP v letu 2019 na DRSI

OBČINA POSTOJNA, Kategorizacija lokalnih cest in javnih poti v občini Postojna

GIS analize

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Pregled prejetih elaboratov dejanske rabe posameznih upravljavcev 
v letu 2020

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Pregled prejetih elaboratov dejanske rabe posameznih upravljavcev

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Podpora pri vzpostavitvi matične evidence dejanske rabe zemljišč 
pod cestami

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Pripis podatka namenske rabe parcelam in posredovanje podatkov 
GURS

STRAN 5Gvido Modrijan, univ. dipl. inž. grad.
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LETO 2018

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev evidence NUSZ v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2019 
ter predaja evidence FURS

OBČINA TOLMIN, Izdelava Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za območje 
občine Tolmin

OBČINA LUKOVICA, Priprava lastnega poročila odmere NUSZ za zavezanca Strabag za odprta odmerna leta 
(obdobje 2006 - 2017)

OBČINA LUKOVICA, Odmera NUSZ za zavezanca Grasto/Strabag v obdobju od 2006 - 2018

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Redno vzdrževanje evidence NUSZ v občini Cerklje na Gorenjskem 
ter posredovanje evidence FURS (odmerno leto 2018)

OBČINA IVANČNA GORICA, Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v občini Ivančna Gorica

OBČINA BOROVNICA, Posodobitev evidence NUSZ v letu 2018 v občini Borovnica ter predaja evidence 
FURS

OBČINA ŠENTILJ, Posodobitev evidence NUSZ v občini Šentilj v letu 2018

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev evidence NUSZ v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2018 
ter predaja evidence FURS

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Priprava odloka NUSZ v občini Gorenja vas - Poljane in izdelava 
primerjalnih analiz

OBČINA LUKOVICA, Masovna posodobitev podatkov o stavbah ter obdelava podatkov v občini Lukovica

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev evidence NUSZ v občini Lukovica v letu 2018 ter predaja evidence FURS

Programi komunalnega opremljanja

OBČINA VRHNIKA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Prezid 2, Zaplana - 
Vrhnika

Urejanje občinske lastnine

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Posodobitev obstoječih zapisov evidence občinske lastnine občine 
DPG

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Pogodba o vzdrževanju Evidence občinske lastnine - GLAVNI 
PROJEKT 2018 - 2019

Kategorizacija občinskih cest

OBČINA POSTOJNA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Postojna, ureditev 
BCP in posredovanje sprememb katastra občinskih cest na GURS

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Izdelava odloka o občinskih cestah v občini Dobrova - Polhov 
Gradec

OBČINA POSTOJNA, Oddaja podatkov BCP za leto 2018

GIS analize

OBČINA MENGEŠ, Priprava podatkov o površini javnih cest

OBČINA BOROVNICA, Pripis NRP parcelam na celotnem območju občine in posredovanje GURS

OBČINA LUKOVICA, Pripis NRP parcelam na celotnem območju občine in posredovanje GURS

OBČINA LUKOVICA, Pripis podatka namenske rabe parcelam in posredovanje podatkov GURS

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Pripis podatka NRP parcelam in posredovanje GURS

Davek na nepremičnine

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Analiza vrednostnih ravni in con modelov vrednotenja v občini 
Dobrova - Polhov Gradec
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LETO 2017

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA ŠENTILJ, Vzpostavitev evidence zemljišč za gradnjo v občini Šentilj

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Izdelava odloka o NUSZ za območje občine Dobrova - Polhov 
Gradec in izdelava primerjalnih analiz NUSZ

OBČINA BOROVNICA, Posodobitev evidence NUSZ za odmerno leto 2017 in posredovanje NRP GURS

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Posodobitev evidence NUSZ v občini Cerklje na Gorenjskem v letu 
2017 in predaja evidence FURS

OBČINA LUKOVICA, Priprava primerjalnih izračunov odmere NUSZ za pripravo novega odloka v letu 2017

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev evidence NUSZ občine Gorenja vas - Poljane v letu 2017

OBČINA ŠENTILJ, Vzpostavitev evidence NUSZ na stanje NUSZ 2016, izdelava mnenj na  pritožbe NUSZ 
2016 ter priprava predlogov  posodobitve evidence v letu NUSZ 2017

OBČINA PODVELKA, Analiza evidence NUSZ 2017

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev obstoječe evidence NUSZ in njeno posredovanje FURS za odmerno leto 
2017 v občini Lukovica

OBČINA BOROVNICA, Priprava mnenj na pritožbe NUSZ, prejete za odmerno leto 2016

Programi komunalnega opremljanja

OBČINA VRHNIKA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN Gabrče 2

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava odloka in programa opremljanja  - opremljanje zemljišč s 
kanalizacijskim omrežjem za območje naselij Križe, Veliki Slatnik in Potov Vrh

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava odloka in programa opremljanja - komunalno (kanalizacija) 
opremljanje zemljišč za območje naselja Šentjošt

Urejanje občinske lastnine

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Pogodba o vzdrževanju Evidence občinske lastnine - GLAVNI 
PROJEKT 2017 - 2018

Kategorizacija občinskih cest

OBČINA POSTOJNA, Posredovanje BCP DRSI v letu 2017

Gradbeno projektiranje

BIRO MARTINA PREZELJ S.P, Izdelava PGD za kotlovnico na bio maso za OŠ Črni vrh nad Idrijo in 
infrastrukturo toplovoda

DUTB d.d., Izdelava Acad posnetka dveh stanovanj v Koziini

SPL d.d., Izdelava načrta PZI prilljučka na javno kanalizacijo na naslovu Preserje 39B

ODPRTA HIŠA, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE JERNEJA TIČAR S.P., Rušenje senika, gradnja 
gospodarskega poslopja, opornega zidu in nadstrešnice, k.o. Strahinj, parc.št. 134 in 135 - PGD načrt 
gradbenih konstrukcij

GIS analize

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Pripisa podatka NRP zemljiškim parcelam v občini Gorenja vas - 
Poljane

LETO 2016

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA ŠENČUR, Priprava evidence NUSZ in njeno posredovanje FURS za odmerno leto 2017

OBČINA PREVALJE, Izdelava odloka za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Prevalje - 2016
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Izdelava odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
občine Šmartno ob Paki

OBČINA BOROVNICA, Priprava odloka NUSZ v občini Borovnica ter posodobitev evidence NUSZ - odmerno 
leto 2016

OBČINA LUKOVICA, Kontrola pravilnosti odmere NUSZ za zavezanca Grasto d.o.o. za območje kamnoloma 
Lukovica za leta 2009, 2010, 2011, 2013 in 2014

OBČINA LUKOVICA, Aktualizacija obstoječega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Lukovica

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev evidence NUSZ 2016 v občini Gorenja vas - Poljane

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Izvedba sprememb odloka NUSZ za Občino Cerklje na Gorenjskem

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Posodobitev evidence zazidanih stavbnih zemljišč in vzpostavitev 
evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v občini Cerklje na Gorenjskem - leto 2016

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev obstoječe evidence za odmero NUSZ za leto 2016 v občini Lukovica

Programi komunalnega opremljanja

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Priprava pogodbe o opremljanju za Trgovski center Lesnina Vrtojba

OBČINA KRANJSKA GORA, Svetovanje s področja opremljanja SZ za območje pozidave Jasna

OBČINA MENGEŠ, Izdelava mnenja ustreznosti odmere komunalnega prispevka znotraj območja ME 28/3

Urejanje občinske lastnine

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Posodobitev podatkov evidence občinske lastnine občine Dobrova - 
Polhov Gradec

Kategorizacija občinskih cest

OBČINA MENGEŠ, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Mengeš, ureditev BCP 
in posredovanje sprememb katastra GURS

OBČINA IVANČNA GORICA, Ureditev BCP za občino Ivančna Gorica v letu 2016

OBČINA POSTOJNA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest občine Postojna

Gradbeno projektiranje

BIZJAK UROŠ, Izdelava idejne zasnove za stavbo na naslovu Štefetova ulica 17A za potrebe njene 
legalizacije

OBČINA POSTOJNA, Priprava projektne dokumentacije za legalizacijo priključka JP 822725 v občini Postojna

OPA REŠITVE D.O.O., OŠ Danile Kumar, Preureditev učilnice za tehniški pouk, 1. stavba, pritljičje - načrt 
gradbenih konstrukcij

GIS analize

OBČINA LUKOVICA, Pripis podatka NRP parcelam in posredovanje podatkov GURS

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Pripis podatka NRP in posredovanje GURS v občini Dobrova - 
Polhov Gradec

OBČINA POSTOJNA, Vris odlagališča odpadkov v ZKGJI

Terenske izmere

OBČINA MENGEŠ, Posodobitev občinske BCP v občini Mengeš v letu 2016

LETO 2015

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA TRZIN, Redno vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin ter posredovanje evidence na FURS 
(odmerno leto 2016)

OBČINA LUKOVICA, Izdelava analize stanja kamnoloma Lukovica za leto 2006

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vzdrževanje evidence NUSZ za leto 2015
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OBČINA LUKOVICA, Posodobitev evidence NUSZ v odmernem letu 2015 v občini Lukovica

Programi komunalnega opremljanja

OBČINA POSTOJNA, Priprava predloga sprememb odloka PKO POC Veliki Otok - II. in III. Faza

OBČINA PREVALJE, Izdelava PKO za območje Občine Prevalje

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava sprememb in dopolnitev PKO in odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje MO Novo mesto

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava programa opremljanja SZ za območje OPPN Poslovna cona 
Vrtojba ob HC

OBČINA MENGEŠ, Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - 
Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

OBČINA VRHNIKA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za Dom upokojencev Vrhnika

Kategorizacija občinskih cest

OBČINA MENGEŠ, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji Občinskih cest v občini Mengeš, ureditev BCP 
in posredovanje sprememb katastra občinskih cest na GURS

OBČINA MENGEŠ, Celovita presoja obstoječega stanja kategoriziranih cest v občini Mengeš

Gradbeno projektiranje

OPA REŠITVE D.O.O., Statična presoja strešne konstrukcije vrtca v Brežicah

GIS analize

OBČINA LUKOVICA, Pripis podatka NRP parcelam in posredovanje podatkov GURS v letu 2015

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Priprava podatkov NRP in ZGS ter posredovanje GURS

OBČINA TRZIN, Posredovanje podatkov o NRP in ZGS na GURS - II. sklop 2015

OBČINA TRZIN, Določitev podatka o NRP in njegovo posredovanje na GURS

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Priprava podatkov o NRP in ZGS za nove parcele v letu 2015

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Priprava in posredovanje podatkov o parcelah na GURS v letu 2014

LETO 2014

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin in njeno posredovanje na FURS (odmerno leto 
2015)

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev evidence NUSZ v občini Gorenja vas-Poljane v letu 2015

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Gorenja vas-Poljane in njeno 
posredovanje na DURS (odmerno leto 2014)

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 
2014

OBČINA LUKOVICA, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Lukovica in njeno posredovanje na DURS - 
odmerno leto 2014

OBČINA POSTOJNA, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Postojna in njeno posredovanje na DURS 
(odmerno leto 2014)

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Izdelava mnenj na odločbe NUSZ 2013 v občini Gorenja vas-Poljane 
za odmerno leto 2013

Programi komunalnega opremljanja

OBČINA MENGEŠ, Izdelava obvestilnih dopisov - "Severno od razbremenilnika Pšata ter zaključeno območje 
južno od Grobeljske ceste

OBČINA MENGEŠ, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje investicij izgradnje 
kanalizacijskega omrežja "S od razbremenilnika Pšata" in "J od grobel"

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Priprava pogodbe o opremljanju med Občino Šempeter-Vrtojba in podjetjem 
Špar Slovenija d.o.o. za območje OPPN Mlake (Ledine)
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OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Mlake

HOFER TRGOVINA D.O.O., Izdelava analize programa opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo za območje 
"Oskrbni center ob dolinski cesti v Kopru"

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine 
Šempeter-Vrtojba

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Priprava osnutka pogodbe o opremljanju

OBČINA MENGEŠ, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za občino Mengeš

Urejanje občinske lastnine

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Izdelava evidence nepremičnin v lasti in solasti Občine Dobrova-
Polhov Gradec

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Priprava seznama občinske lastnine na podlagi podatkov registra 
nepremičnin

Kategorizacija občinskih cest

OBČINA POSTOJNA, Priprava projektne dokumentacije za pridobitev soglasja Direkcije RS za ceste na 
predloge priključkov na državne ceste

OBČINA MENGEŠ, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš

Gradbeno projektiranje

ARHINEX d.o.o., Izdelava statičnega izračuna za PGD stanovanjske hiše Škofja Loka

GIS analize

OBČINA TRZIN, Posredovanje REN na GURS - 12/2014

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Izdelava evidence zemljišč za gradnjo

OBČINA TRZIN, Posodobitev REN na GURS

OBČINA TRZIN, Določitev zemljišč pod kategoriziranimi občinskimi cestami

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Priprava podatkov o vodooskrbi na območju občine DPG za potrebe 
poročanja pristojnemu ministrstvu

Davek na nepremičnine

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Dopolnitev obstoječe evidence zemljišč za gradnjo stavb Občine 
Gorenja vas-Poljane in njeno posredovanje v REN na GURS ter obravnava pritožb zavezance

OBČINA MENGEŠ, Sodelovanje in pomoč pri vzpostavitvi evidence zemljišč za gradnjo stavb ter sodelovanje 
pri sprejemu odločitve o prejetih pritožbah zavezancev

OBČINA LUKOVICA, Dopolnitev obstoječe evidence zemljišč za gradnjo stavb Občine Lukovica in njeno 
posredovanje v REN na GURS

LETO 2013

PODROČJE REFERENCA

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev evidence ZSZ 2013 v občini Gorenja vas-Poljane

Programi komunalnega opremljanja za celotno območje 

občine

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Novelacija programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne 
občine Nova Gorica ter njegova navezava na občinski prostorski načrt

Programi komunalnega opremljanja

OBČINA SVETI TOMAŽ, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Izdelava prilagoditve obstoječega programa opremljanja stavbnih 
zemljišč na novosprejeti Občinski prostorski načrt - leto 2013

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava programa komunalnega opremljanja za območje OPPN 
»Nadomestna gospodarska cona ob straški cesti«
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OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posodobitev obstoječega programa opremljanja stavbnih zemljišč v 
letu 2013

Urejanje občinske lastnine

OBČINA SVETI TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih 
potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Ureditev evidence občinske lastnine, statusa javnega dobra ter pripis 
upravljavcev nepremičnin

Kategorizacija občinskih cest

OBČINA POSTOJNA, Ureditev kategorizacije občinskih cest v občini Postojna v letu 2013

OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje evidence nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in posredovanje 
evidence na DURS za odmerno leto 2013

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Analiza obstoječe odmere nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč 
(NUSZ) v Mestni občini Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč na podlagi 
občinskega prostorskega načrta za območje Mestne občine Nova Gorica

OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Šenčur in njeno posredovanje na DURS (odmerno 
leto 2013)

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Cerklje na Gorenjskem in njeno 
posredovanje na DURS za leto 2013

OBČINA KAMNIK, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Kamnik in njeno posredovanje na DURS (odmerno 
leto 2013)

OBČINA PREDDVOR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Preddvor in njeno posredovanje na DURS 
(odmerno leto 2013)

OBČINA LITIJA, Posodobitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno leto 2013

OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 
2013)

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP Mestna občina Ptuj

Davek na nepremičnine

OBČINA LUKOVICA, Vzpostavitev evidence zemljišč za gradnjo stavb na območju občine Lukovica in 
posredovanje v REN na GURS v letu 2013

OBČINA ŠOŠTANJ, Priprava evidence namenske rabe zemljišč občine Šoštanj za GURS

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Posredovanje usklajene evidence namenske rabe prostora v register 
nepremičnin na GURS

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest Mestne občine Nova 
Gorica, kontrola lastništva občinskih cest in ureditev BCP in GJI

OBČINA PREVALJE, Priprava sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest Občine Prevalje, uskladitev 
BCP in posredovanje katastra GJI za občinske ceste na GURS

OBČINA KOMENDA, Terenska izmera novokategoriziranih občinskih cest ter občinskih cest, katerim se je 
spremenil potek (leto 2013)

OBČINA CERKNICA, Vzdrževanje občinske BCP ter vpis sprememb občinskega cestnega omrežja v ZKGJI

Priprava kartografije

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Priprava karte območij občine Dobrova-Polhov Gradec z 
vodovodnim omrežjem (za namen poročanja GJS) leto 2013

LETO 2012

PODROČJE REFERENCA

Neprojektne aktivnosti v podjetju

LOCUS d.o.o., Vzpostavitev OLIS-a
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Programi komunalnega opremljanja za celotno območje 

občine

OBČINA TOLMIN, Novelacija odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje občine Tolmin

OBČINA ŠENČUR, Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje 
občine Šenčur

OBČINA MORAVČE, Izdelava sprememb programa opremljanja stvbnih zemljišč za območje občine Moravče

Programi komunalnega opremljanja za posamične 

investicije

OBČINA ŠENČUR, Izdelava programa opremljanja za izgradnjo kanalizacije za območje naselij Milje in Visoko

OBČINA POSTOJNA, Program komunalnega opremljanja za območje Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Poslovno obrtne cone Veliki otok

OBČINA MENGEŠ, Izdelava programa opremljanja za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju "V potoku" in 
dela Ropretove ceste

OBČINA VRHNIKA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za pekarno Vrhnika - Žito

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Moravče in njeno posredovanje na DURS za 
odmerno leto 2012

OBČINA KAMNIK, Izdelava sprememb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Kamnik

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev obstoječe evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za odmerno leto 2013 v občini Lukovica

OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 
2012)

OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Šenčur in njeno posredovanje na DURS (odmerno 
leto 2012)

OBČINA LITIJA, Posodobitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za 
odmerno leto 2012

OBČINA POSTOJNA, Posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
za odmerno leto 2013 v občini Postojna

OBČINA LUKOVICA, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Lukovica in njeno posredovanje na DURS za leto 
2012

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Cerklje na Gorenjskem in 
njeno posredovanje na DURS za odmerno leto 2012

OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Mengeš in njeno posredovanje na DURS za 
odmerno leto 2012

OBČINA TRZIN, Posodobitev obstoječe evidence NUSZ v občini Trzin v letu 2012 za odmerno leto 2013

OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Mengeš in njeno posredovanje na DURS (odmerno 
leto 2013)

OBČINA PREDDVOR, Posodobitev evidence za odmero nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
v občini Preddvor v letu 2012

Kategorizacije javnih cest in banka cestnih podatkov (BCP)

OBČINA PODVELKA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Podvelka, ureditev 
BCP in posredovanje katastra GJI za občinske ceste na GURS

OBČINA IDRIJA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje 
katastra GJI za občinsko  omrežje občine Idrija na GURS - 2012

OBČINA VIDEM, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest za Občino Videm, ureditev BCP in 
posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS

OBČINA PREDDVOR, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Preddvor, ureditev 
BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GU

OBČINA ORMOŽ, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Ormož, ureditev BCP in 
posredovanje katastra GJI  na GURS v letu 2012

CPK d.d., Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest za Občino Sežana, ureditev BCP in 
posredovanje katastra GJI na GURS - dopolnjena dodatna dela

OBČINA IDRIJA, Ureditev BCP z veljavnim odlokom o kategorizaciji občinskih cest v letu 2012

Vzdrževanje prostorskih informacijskih sistemov
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OBČINA DOMŽALE, Priprava aplikacije za izračun komunalnega prispevka (PKO) in nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ) za občino Domžale v letu 2012

LETO 2011

PODROČJE REFERENCA

Priprava pravnih predpisov s področja urejanja prostora

OBČINA ŠENČUR, Priprava odloka o predkupni pravici občine Šenčur

Programi komunalnega opremljanja za celotno območje 

občine

OBČINA BRDA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Brda

Programi komunalnega opremljanja za posamične 

investicije

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja v naseljih Četena ravan, Murave, Javorje in Dolenčice …

HOFER TRGOVINA d.o.o., Program opremljanja za območje OPPN "Belokranjska cesta v Novem mestu"

OBČINA BRDA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "OPPN v Malnu, Podsabotin"

OBČINA PREVALJE, Izdelava programa opremljanja za območje obrtne cone Lahovnikovo

OBČINA PREDDVOR, Izdelava programa komunalnega opremljanja za izgradnjo vodovodnega omrežja za 
območje vikend naselja Možjanca v občini Preddvor v letu 2011

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA KAMNIK, Posodobitev evidence NUSZ v občini Kamnik in njeno posredovanje na DURS v odmerno 
leto 2012

OBČINA LITIJA, Posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na 
osnovi sprejetega občinskega prostorskega načrta (OPN)

OBČINA POSTOJNA, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Postojna in njeno posredovanje na DURS 
(odmerno leto 2011)

OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Moravče in njeno posredovanje na DURS za 
odmerno leto 2011

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Cerklje na Gorenjskem in 
njeno posredovanje na DURS za odmerno leto 2011

OBČINA LUKOVICA, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Lukovica in njeno posredovanje na DURS 
(odmerno leto 2011)

OBČINA POSTOJNA, Posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
za odmerno leto 2012 v občini Postojna

OBČINA PREDDVOR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Preddvor in njeno posredovanje na DURS 
(odmerno leto 2011)

OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Domžale za odmerno leto 2012

OBČINA KAMNIK, Analiza obstoječe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v občini 
Kamnik v letu 2011

OBČINA KAMNIK, Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 
občini Kamnik

OBČINA LUKOVICA, Priprava mnenja na odmero NUSZ Grasto za leti 2007 in 2008

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

OBČINA MORAVČE, Letno vzdrževanje Banke cestnih podatkov in ažuriranje podatkov o občinskih cestah v 
občini Moravče v letu 2011

OBČINA MEŽICA, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah v občini Mežica

Kategorizacije javnih cest in banka cestnih podatkov (BCP)

OBČINA MENGEŠ, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditvi BCP in katastra GJI 
omrežje občinskih javnih cest za občino Mengeš v letu 2011
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MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Preverjanje BCP podatkov, osi cest in kategorizacije 
občinskih javnih cest za leta 2011 do 2013

OBČINA DOMŽALE, Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Domžale

OBČINA BOROVNICA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Borovnica v letu 
2011

OBČINA KIDRIČEVO, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Kidričevo, ureditev 
BCP in posredovanje katastra GJI zna GURS

OBČINA GROSUPLJE, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest občine Grosuplje, ureditev 
BCP in posredovanje katastra GJI na GURS v letu 2011

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Pripava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest občine Šmpeter-
Vrtojba v letu 2011

OBČINA BRDA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Brda, ureditev BCP in 
posredovanje katasra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS

OBČINA KOMENDA, Izdelava sprememb kategorizacije občinskih cest, ureditev BCP in vpis cest v kataster 
GJI za območje občine Komenda

OBČINA LENART, Izvedba terenske meritve občinskih cest in vpis v banko cestnih podatkov (BCP) občine 
Lenart

OBČINA ŽIROVNICA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditvi BCP in katastra GJI 
omrežje občinskih javnih cest

OBČINA HAJDINA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra 
GJI za omrežje občinskih cest občine Hajdina v letu 2011

OBČINA IVANČNA GORICA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Ivančna 
Gorica v letu 2011

Vzdrževanje prostorskih informacijskih sistemov

OBČINA KOMENDA, Kontrola in dopolnitev podatkov za vpis v REN v delu določitve NRP za območje občine 
Komenda

LETO 2010

PODROČJE REFERENCA

Programi komunalnega opremljanja za celotno območje 

občine

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava sprememb in dopolnitev programa opremljanja zemljišč za 
gradnjo za celotno območje Mestne občine Novo mesto

OBČINA POSTOJNA, Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Postojna

Programi komunalnega opremljanja za posamične 

investicije

HOFER TRGOVINA d.o.o., Izdelava programa opremljanja za območje OPPN za CU-423 v občini Brežice

OBČINA POSTOJNA, Program komunalnega opremljanja za območje P12/S9 in del območja P12/S6 - Koče 
v občini Postojna

OBČINA MENGEŠ, Priprava odmernih odločb za komunalni prispevek na podlagi programa opremljanja za 
Topole, Gorenjsko in Prešernovo cesto

OBČINA PREVALJE, Izdelava programa opremljanja za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Črnec v 
občini Prevalje

OBČINA PREVALJE, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Stopar v občini Prevalje

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA LITIJA, Posodobitev in kontrola evidence zazidanih stavbnih zemljišč iz obstoječe baze NUSZ ter 
njena nadgradnja z najnovejšimi geodetskimi podatki - 2011

OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Trzin za odmerno leto 2010

OBČINA POSTOJNA, Primerjalna analiza obstoječe odmere NUSZ in predvidenega davka na nepremičnine 
za Občino Postojna

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno leto 
NUSZ 2010 v občini Lukovica

OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
za občino Moravče za odmerno leto 2010
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OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Domžale za odmerno leto 2010

OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 
2011)

OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Domžale in njeno posredovanje na DURS 
(odmerno leto 2011)

OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Šenčur in njeno posredovanje na DURS (odmerno 
leto 2011)

OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Mengeš in njeno posredovanje na DURS (odmerno 
leto 2011)

OBČINA LITIJA, Sprememba odloka za odmero nadometila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 2010, 
vključujoč analize finančnih učinkov

OBČINA PREDDVOR, Posodobitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Preddvor 
za odmerno leto 2010

OBČINA ŠENČUR, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno leto NUSZ 
2010 v občini Šenčur

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za 
odmerno leto NUSZ 2010 v občini Cerklje na Gorenjskem

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

VOC Celje, d.d., Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah v Mestni občini Celje

OBČINA RADLJE OB DRAVI, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah v občini 
Radlje ob Dravi

Kategorizacije javnih cest in banka cestnih podatkov (BCP)

OBČINA POSTOJNA, Priprava osnutka odloka kategorizacije občinskih cest za Občino Postojna, ureditev 
BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS

OBČINA REČICA OB SAVINJI, Priprava sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest občine Rečica ob 
Savinji vključno s spremljajočimi aktivnostmi v letu 2010

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest 
v občini Sveti Jurij v Slov. goricah v letu 2010

OBČINA KOBARID, Sprememba kategorizacije občinskih cest v občini Kobarid v letu 2010

Nepremičninske evidence in katastri

OBČINA POSTOJNA, Vzpostavitev evidence zemljišč za gradnjo

Strokovno svetovanje in strokovne revizije

OBČINA LUKOVICA, Svetovanje s področja prostorskega načrtovanja, urbanizma in komunalnega 
gospodarstva

LETO 2009

PODROČJE REFERENCA

Programi komunalnega opremljanja za posamične 

investicije

OBČINA MENGEŠ, Program opremljanja stavbnih zemljišč za Topole in Gorenjsko cesto v občini Mengeš

IMP d.d., Izdelava programa opremljanja za ureditveno območje "D20 - varovana stanovanja" v občini 
Domžale

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Izdelava programa komunalnega opremljanja za območje OPPN ŠS 1/1-2 
Stara Šiška

OBČINA PREVALJE, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za ureditveno območje Žerjavlje v občini Prevalje

OBČINA PREVALJE, Izdelava programa opremljanja ter odloka zakomunnalno opremljanje ureditvenega 
območja "Račel log - Stražišče" v občini Prevalje

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA DOMŽALE, Posodobitev podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Domžale za odmerno leto 2010
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OBČINA PREDDVOR, Posodobitev evidence zazidanih stavbnih zemljišč za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v letu 2009 za območje občine Preddvor

OBČINA LUKOVICA, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno leto 
NUSZ 2009

OBČINA ŠENČUR, Ažuriranje evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana 
stavbna zemljišča za območje občine Šenčur

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vpis novih objektov v evidenco zazidanih stavbnih zemljišč za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerklje na Gorenjskem

OBČINA DOMŽALE, Ažuriranje zbirke podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
odmerno leto 2009 v občini Domžale

OBČINA ŠENČUR, Posodobitev evidence zazidanih stavbnih zemljišč za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Šenčur v letu 2009

OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
odmerno leto 2009

OBČINA MORAVČE, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno leto 
NUSZ 2009

OBČINA TRZIN, Posodobitev obstoječe evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trzin 
za odmerno leto 2010

OBČINA POSTOJNA, Izdelava analize obstoječe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Postojna

OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Šenčur

OBČINA LUKOVICA, Svetovanje na področju odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občine 
Lukovica v letu 2009

Prostorski (geografski) informacijski sistem (GIS)

OBČINA SEŽANA, Priprava podatkov za vpis namenske rabe prostora v register nepremičnin (REN) v letu 
2009 za območje občine Sežana

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

OBČINA MORAVČE, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah občine Moravče

OBČINA LENART, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah občine Lenart

OBČINA SVETA ANA, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah občine Sveta Ana 
(Banka cestnih podatkov)

OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje Banke cestnih podatkov v občini Domžale

OBČINA PREVALJE, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah občine Prevalje

OBČINA RENČE - VOGRSKO, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah občine 
Renče-Vogrsko

OBČINA ZAVRČ, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih javnih cestah občine Zavrč

OBČINA REČICA OB SAVINJI, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih javnih cestah 
občine Rečica ob Savinji

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o 
občinskih javnih cestah (vzdrževanje BCP) občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah

Kategorizacije javnih cest in banka cestnih podatkov (BCP)

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Preverjanje BCP podatkov, digitalnih osi in 
kategorizacije občinskih javnih cest za leto 2009 in 2010

OBČINA DESTRNIK, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest za občino Destrnik, ureditev 
BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest

KOMUNALA MEŽICA d.o.o., Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev Banke cestnih 
podatkov in posredovanje katastra GJI na GURS za območje občine Mežica

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in 
posredovanje katastra GJI na GURS za območje občine Miren-Kostanjevica

OBČINA DORNAVA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest za občino Dornava, ureditev 
BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest

OBČINA DOMŽALE, Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest Občine Domžale v letu 2009

OBČINA SVETI TOMAŽ, Izdelava osnutka sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest za občino Sveti 
Tomaž, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI na GURS
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OBČINA PREDDVOR, Prekategorizacija odseka obstoječe državne ceste v občinsko cesto v občini Preddvor

OBČINA KOMEN, Priprava kartografskega gradiva kategoriziranih občinskih cest po posameznih naseljih za 
območje občine Komen

OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest 
za območje občine Sveti Andraž

OBČINA LENART, Dopolnitev kategorizacije občinskih cest v Občini Lenart v letu 2010

OBČINA KAMNIK, Priprava gradiva za popravek kategorizacije ceste na Gozd (LC 161031) v občini Kamnik

OBČINA VRANSKO, Spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Vransko v letu 2010

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Dopolnitev kategorizacije občinskih cest v mestni občini Novo mesto v letu 
2010

OBČINA KOMEN, Terenska izmera novo kategoriziranih občinskih javnih cest v občini Komen v letu 2009

OBČINA VIPAVA, Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Vipava v letu 2010

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in 
posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS v letu 2010

OBČINA JURŠINCI, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje 
katastra občinskih cest na GURS za občino Juršinci

Nepremičninske evidence in katastri

OBČINA DOMŽALE, Izdelava evidence zemljišč v lasti, solasti in upravljanju Občine Domžale v letu 2009

LETO 2008

PODROČJE REFERENCA

Programi komunalnega opremljanja za celotno območje 

občine

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine 
Gorenja vas - Poljane

OBČINA PREVALJE, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo za območje občine Prevalje

Programi komunalnega opremljanja za posamične 

investicije

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Mlake

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava programa komunalnega opremljanja za območje sprememb in 
dopolnitev zazidalnega načrta "Na hribu" v občini Šempeter-Vrtojba

OBČINA TOLMIN, Izdelava programa komunalnega opremljanja za industrijsko cono Poljubinj v občini Tolmin

S2-INVEST d.o.o., Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja kompleksne pozidave v naselju 
Zalog pri Cerkljah

BERNARDA BOLKA, Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja kompleksne pozidave v naselju 
Zalog pri Cerkljah

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Trzin

OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Mengeš

OBČINA LUKOVICA, Ažuriranje evidence nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno leto 2008 v občini 
Lukovica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Pretvorba digitalnega sloja nezazidanih stavbnih zemljišč v evidenco za 
odmero nadomestila

Prostorski (geografski) informacijski sistem (GIS)

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Aplikacija za odmero komunalnega prispevka

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

OBČINA RAČE - FRAM, Vzdrževanje BCP v občini Rače Fram
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah 
Mestne občine Novo mesto

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah za 
občino Šmarješke Toplice

OBČINA RAZKRIŽJE, Vzdrževanje Banke cestnih podatkov za občino Razkrižje

OBČINA KOBARID, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih javnih cestah (vzdrževanje 
BCP) občine Kobarid

Kategorizacije javnih cest in banka cestnih podatkov (BCP)

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Vzpostavitev digitalne evidence Odlokov o 
kategorizaciji občinskih javnih cest

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP 
in katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Cerklje na Gorenjskem na GURS

OBČINA RENČE - VOGRSKO, Kategorizacija občinskih cest na območju občine Renče-Vogrsko

MESTNA OBČINA CELJE, Vzpostavitev "Banke cestnih podatkov" za omrežje občinskih javnih cest Mestne 
občine Celje

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Priprava odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, ureditev BCP in 
izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest občine Ravne na Koroškem

OBČINA PESNICA, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje 
katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Pesnica

OBČINA ZAVRČ, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje 
katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Zavrč

OBČINA TRBOVLJE, Uskladitev baze cestnih podatkov za občino Trbovlje v letu 2008

OBČINA PREVALJE, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, uskladitev BCP in 
ažuriranje katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Prevalje

CPK d.d., Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest občine Sežana, ureditev BCP in 
posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS

OBČINA VRANSKO, Pregledovalnik občinskih cest in plotanje preglednih kart občinskih javnih cest občine 
Vransko

CPK d.d., Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest za Občino Sežana, ureditev BCP in 
posredovanje katastra GJI NA GURS – dopolnjena dodatna dela

OBČINA ŠENTJERNEJ, Sprememba kategorizacije občinskih javnih cest občine Šentjernej v letu 2008

OBČINA PREDDVOR, Izvedba terenskih meritev občinskih cest v občini Preddvor v letu 2008

MESTNA OBČINA PTUJ, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji javnih cest, vpis novih cest v BCP in 
posredovanje podatkov v KGJI (GURS) za Mestno občino Ptuj

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev 
BCP in katastra GJI za občinske ceste občine Miklavž na Dravskem polju na GURS

OBČINA MENGEŠ, Uskladitev kategorizacije občinskih cest občine Mengeš

OBČINA KOMEN, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in katastra GJI za 
občinsko cestno omrežje občine Komen na GURS

OBČINA REČICA OB SAVINJI, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in 
katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Rečica ob Savinji na GURS

Kataster gospodarske javne infrastrukture

OBČINA KOČEVJE, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelavo katastra 
GJI za omrežje občinskih cest občine Kočevje

LETO 2007

PODROČJE REFERENCA

Programi komunalnega opremljanja za celotno območje 

občine

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava programa opremljanja zemljišč za gradnjo v Mestni občini Novo 
mesto

OBČINA IVANČNA GORICA, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo za območje občine 
Ivančna Gorica

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo za območje 
občine Ravne na Koroškem
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OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Izdelava programa opremljanja zemljišč za gradnjo v občini Šmarješke 
Toplice

OBČINA STRAŽA, Izdelava programa opremljanja zemljišč za gradnjo v občini Straža

OBČINA AJDOVŠČINA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Ajdovščina

OBČINA LOŠKA DOLINA, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo za območje občine 
Loška dolina

OBČINA TOLMIN, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrasturkturo za območje občine Tolmin

OBČINA SEŽANA, Izdelava programa opremljanja zemljišč v občini Sežana s podlagami za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine 
Šmarješke toplice

Programi komunalnega opremljanja za posamične 

investicije

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Program opremljanja za območje zazidalnega načrta Mlac v Ozeljanu

OBČINA DOMŽALE, Analiza izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka za leto 2005 in 2006 ter 
primerjava s predvidenim načinom nove odmere komunalnega prispevka

OBČINA MENGEŠ, Izdelava programa opremljanja za ureditveno območje M28/3 ob Pšati

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Šenčur

OBČINA TRZIN, Ocena stanja za potrebe odmere nadomestila za zazidana stavbna zemljišča za območje 
občine Trzin

OBČINA ŠENČUR, Priprava mnenj na posredovane pritožbe občanov na odmerne odločbe za nadomestilo za 
uporabo stavbnih zemljišč in popravki evidence

OBČINA LUKOVICA, Ažuriranje evidence nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno leto 2007 v občini 
Lukovica

Prostorski (geografski) informacijski sistem (GIS)

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava aplikacije za izračun in vodenje evidence odločb o komunalnem 
prispevku v občini Šempeter-Vrtojba

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje Banke cestnih podatkov v občini Mengeš

OBČINA STRAŽA, Vzdrževanje BCP v občini Straža

OBČINA VRANSKO, Vzdrževanje BCP v občini Vransko

Kategorizacije javnih cest in banka cestnih podatkov (BCP)

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Preverjanje BCP podatkov, digitalnih osi in 
kategorizacije občinskih javnih cest

OBČINA KAMNIK, Izvedba terenskih meritev, ureditev BCP, izdelava katastra GJI ter novelacija odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest občine Kamnik

OBČINA PODVELKA, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje 
katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Podvelka

OBČINA ORMOŽ, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje 
katastra GJI pri delitvi cest na tri novonastale občine

OBČINA SVETA ANA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava 
katastra GJI za omrežje občinskih cest v občini Sveta Ana

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI, Delitev občisnkih cest na tri novonastale občine (občine Ormož, Sveti 
Tomaž, Središče ob Dravi)

OBČINA SVETI TOMAŽ, Delitev občisnkih cest na tri novonastale občine (občine Ormož, Sveti Tomaž, 
Središče ob Dravi)

OBČINA RAZKRIŽJE, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in 
posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Razkrižje

OBČINA LENART, Izdelava odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za 
omrežje občinskih cest občine Lenart

OBČINA RAZKRIŽJE, Vzdrževanje Banke cestnih podatkov za leto 2007
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OBČINA MENGEŠ, Terenska izmera občinskih cest in vpis podatkov v Banko cestnih podatkov občine 
Mengeš v letu 2008

OBČINA RADLJE OB DRAVI, Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje 
katastra GJI za občinsko cestno omrežje za občino Radlje ob Dravi

OBČINA ORMOŽ, Delitev občisnkih cest na tri novonastale občine (občine Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob 
Dravi)

OBČINA BENEDIKT, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, uskladitev BCP in 
ažuriranje katastra GJI

MESTNA OBČINA PTUJ, Priprava gradiva za prekategorizacijo JP 828830, JP 828850 Spuhlja ter 
posredovanje na DRSC za pridobitev soglasja

OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje katastra cest (BCP) v občini Moravče

OBČINA VRANSKO, Posredovanje podatkov za evidenco tehničnih podatkov podatkov o javnih cestah in 
objektih (BCP) za leto 2007

OBČINA HAJDINA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra 
GJI za omrežje občinskih cest

OBČINA STRAŽA, Delitev omrežja občinskih javnih cest Mestne občine Novo mesto na tri novonastale občine 
(Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice)

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Delitev omrežja občinskih javnih cest Mestne občine Novo mesto na tri 
novonastale občine (Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice)

OBČINA ROGAŠOVCI, Priprava osnutka Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, uskladitev BCP in 
ažuriranje katastra GJI za občino Rogašovci v letu 2007

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, 
uskladitev BCP in posredovanje katastra GJI občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah na GURS

OBČINA ŠENČUR, Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in uskladitev strokovnih podlag 
za občino Šenčur

OBČINA KAMNIK, Gradivo za pridobitev obveznega soglasja s strani DRSC za okalne ceste do zdravilišča Gaj

Kataster gospodarske javne infrastrukture

OBČINA HAJDINA, Vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne infrastrukture in prenos 
na GURS za občino Hajdina

OBČINA DORNAVA, Vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne infrastrukture in 
prenos na GURS za občino Dornava

OBČINA MORAVČE, Uskladitev BCP in vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne 
infrastrukture za občino Moravče

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Priprava podatkov o občinskih javnih cestah za vpis v zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture v občini Šempeter-Vrtojba

LETO 2006

PODROČJE REFERENCA

Programi komunalnega opremljanja za celotno območje 

občine

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo občine 
Šempeter - Vrtojba

OBČINA CERKNO, Izdelava programa komunalnega opremljanja za območje občine Cerkno

OBČINA KAMNIK, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo na območju občine Kamnik in 
umestitev v prostorski informacijski sistem občine

OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo za 
območje občine Dobrova-Polhov Gradec

OBČINA KRANJSKA GORA, Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za odmero komunalnega 
prispevka za občino Kranjska gora

OBČINA LUKOVICA, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo za območje občine Lukovica

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo za območje 
občine Miren-Kostanjevica

OBČINA TRBOVLJE, Program opremljanja za komunalno infrastrukturo za območje občine Trbovlje

Programi komunalnega opremljanja za posamične 

investicije
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ZUPANIČ MAJDA, Program opremljanja za občinski lokacijski načrt ME 23/2-S "pri cegvenci – zahod" v 
občini Mengeš

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA LUKOVICA, Izdelava strokovnih mnenj na pritožbe občanov na izdane odločbe za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 v občini Lukovica

OBČINA TRZIN, Obravnava pritožb na odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Trzin

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

OBČINA VIDEM, Vzdrževanje BCP v občini Videm

CPK d.d., Vzdrževanje BCP v občini Sežana

Kategorizacije javnih cest in banka cestnih podatkov (BCP)

OBČINA MARKOVCI, Uskladitev odloka o kategorizaciji javnih cest in izdelava zbirnega katastra GJI za 
omrežje občinskih cest v občini Markovci v letu 2006

OBČINA VRANSKO, Sprememba odloka o kategorizaciji javnih cest, vpis novih cest v BCP in posredovanje 
podatkov v kataster gospodarske javne infrastrure (GURS)

OBČINA LJUTOMER, Ureditev katastra cestne infrastrukture za občino Ljutomer v letu 2007

OBČINA KOBARID, Usklajevanje podatkov v katastru javnih cest v občini Kobarid

OBČINA JURŠINCI, Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture za občinske ceste v letu 2006 v 
občini Juršinci

OBČINA PREDDVOR, Spremembe odloka o kategorizaciji javnih cest in uskladitev z banko cestnih podatkov 
v občini Preddvor v letu 2006

OBČINA JURŠINCI, Sprememba odloka o kategorizaciji javnih cest in vpis novih cest v Banko cestnih 
podatkov občine Juršinci v letu 2006

OBČINA VIDEM, Spremembe odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za 
omrežje občinskih cest

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Delitev omrežja občinskih javnih cest Mestne občine Novo mesto na tri 
novonastale občine

OBČINA ŠENTJERNEJ, Terenska izmera cest za vpis manjkajočih podatkov v Banko cestnih podatkov 
občine Šentjernej v letu 2006

OBČINA TOLMIN, Digitalizacija javnih cest, sprejem odloka o javnih cestah, uskladitev podatkov BCP in 
priprava katastra GJI za občinske javne ceste v občini Tolmin

OBČINA BOROVNICA, Spremembe odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev Banke cestnih podatkov in 
vpis v kataster GJI za območje občine Borovnica v letu 2006

Kataster gospodarske javne infrastrukture

OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC, Vzpostavitev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture 
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Občini Dobrova - Polhov Gradec

GRASTO d.o.o., Izdelava katastra prometne signalizacije v občini Domžale

OBČINA ŠENTJERNEJ, Prenos podatkov banke cestnih podatkov v kataster gospodarske javne infrastrukture

OBČINA TRNOVSKA VAS, Vzpostavitev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za ceste za 
območje občine Trnovska vas v letu 2006

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Vzpostavitev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za ceste 
za območje občine Miren-Kostanjevica v letu 2006

OBČINA KOMEN, Izdelava zbirnega katastra javne gospodarske infrastrukture za občinske ceste v občini 
Komen

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Izdelava katastra cestne infrastrukture

OBČINA KOBARID, Digitalizacija občinskih javnih cest in vzpostavitev zbirnega katastra javne gospodarske 
infrastrukture v letu 2006

OBČINA LUKOVICA, Vzpostavitev katastrov komunalne infrastrukture za potrebe izvedbe projekta programa 
opremljanja stavbnih zemljišč v občini Lukovica

OBČINA VERŽEJ, Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture za omrežje občinskih javnih cest 
občine Veržej

OBČINA RADLJE OB DRAVI, Izdelava katastra občisnkih cest ter posredovanje podatkov v kataster 
gospodarske javne infrastrukture v letu 2007

OBČINA ŠENČUR, Vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne infrastrukture
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OBČINA TRZIN, Ažuriranje katastra javne razsvetljave in njegov prenos v kataster javne gospodarske 
infrastrukture

MESTNA OBČINA PTUJ, Izvedba vpisa občinskega cestnega omrežja v kataster GJI na GURS

OBČINA KRIŽEVCI, Digitalizacija javnih cest in priprava sprememb Odloka o kategorizaciji javnih cest ter 
uskladitev z Banko cestnih podatkov v občini Križevci

OBČINA KOČEVJE, Izdelava elaborata za vpis občinskih cest v zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture za občino Kočevje v letu 2006

OBČINA MENGEŠ, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra 
GJI za omrežje občinskih cest

OBČINA KAMNIK, Izdelava elaborata za vpis občinskih cest v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
za občino Kamnik v letu 2006

OBČINA ZAVRČ, Vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne infrastrukture in prenos na 
GURS za občino Zavrč

LETO 2005

PODROČJE REFERENCA

Programi komunalnega opremljanja za celotno območje 

občine

OBČINA DOMŽALE, Izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo v občini Domžale

OBČINA ŠENČUR, Izdelava splošnega programa opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo v občini 
Šenčur

Programi komunalnega opremljanja za posamične 

investicije

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Vršajna v občini 
Gorenja vas - Poljane

ZUPANIČ MAJDA, Program opremljanja za lokacijski načrt "M23/2 Pri cegvenci - zahod" v občini Mengeš

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Smete v občini 
Šempeter-Vrtojba

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta 
"Na hribu" v Šempetru pri Gorici

KARO d.o.o., Izdelava programa opremljanja za območje lokacijskega načrta za ureditveno območje 
Škrjančevo - zahod v občini Domžale

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za potrebe odmere 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Priprava podatkovne baze za vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih 
zemljišč v Mestni občini Nova Gorica - priprava gradiva za javno razgrnitev

OBČINA LOGATEC, Vzpostavitev evidence nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč v občini Logatec

OBČINA LUKOVICA, Vzdrževanje evidence nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lukovica

OBČINA ŠENČUR, Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Šenčur

OBČINA DOMŽALE, Uskladitev evidence NUSZ za zazidana stavbna zemljišča z določili Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o NUSZ v občini Domžale v letu 2005

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

GRASTO d.o.o., Vzdrževanje BCP v občini Domžale

Kategorizacije javnih cest in banka cestnih podatkov (BCP)

OBČINA ŠENTJERNEJ, Izdelava analiz na podlagi Banke cestnih podatkov v letu 2005

OBČINA KOMEN, Priprava kartografskega gradiva z vrisom javnih poti po naseljih v letu 2005

OBČINA TRZIN, Popravki odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in uskladitev z banko cestnih podatkov 
v letu 2005

OBČINA PREDDVOR, Vnos podatkov o cestnih objektih v programski paket BCP za občino Preddvor
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LETO 2004

PODROČJE REFERENCA

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

OBČINA TRZIN, Vzdrževanje BCP v občini Trzin

OBČINA VELIKA POLANA, Vzdrževanje BCP v občini Velika Polana

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Vzdrževanje BCP v občini Šempeter-Vrtojba

LETO 2003

PODROČJE REFERENCA

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

OBČINA DOMŽALE, Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v občini Domžale v letu 2004

OBČINA TRZIN, Izdelava odloka in dopolnitev evidence nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Trzin

Prostorski (geografski) informacijski sistem (GIS)

OBČINA MORAVČE, Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v občini Moravče

OBČINA LUKOVICA, Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v občini Lukovica

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Vzdrževanje BCP v občini Dol pri Ljubljani

OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, Vzdrževanje BCP v občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah

LETO 2002

PODROČJE REFERENCA

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

OBČINA KOMENDA, Vzdrževanje BCP v občini Komenda

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Vzdrževanje BCP v občini Miren - Kostanjevica

OBČINA PREDDVOR, Vzdrževanje BCP v občini Preddvor

OBČINA LJUTOMER, Vzdrževanje BCP v občini Ljutomer

OBČINA BOROVNICA, Vzdrževanje BCP v Občini Borovnica

OBČINA KRIŽEVCI, Vzdrževanje BCP v občini Križevci

OBČINA VERŽEJ, Vzdrževanje BCP v občini Veržej

LETO 2001

PODROČJE REFERENCA

Vzdrževanje banke cestnih podatkov

OBČINA ROGAŠOVCI, Vzdrževanje BCP v občini Rogašovci

LETO 2000

PODROČJE REFERENCA

Vzdrževanje banke cestnih podatkov
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vzdrževanje BCP v občini Cerklje na Gorenjskem

OBČINA HAJDINA, Vzdrževanje BCP v občini Hajdina

OBČINA TRNOVSKA VAS, Vzdrževanje BCP v občini Trnovska vas

OBČINA ŠENTJERNEJ, Vzdrževanje BCP v občini Šentjernej

OBČINA PESNICA, Vzdrževanje BCP v občini Pesnica

MESTNA OBČINA PTUJ, Vzdrževanje BCP v občini Ptuj

OBČINA ŠKOCJAN, Vzdrževanje BCP v občini Škocjan

OBČINA BENEDIKT, Vzdrževanje BCP v občini Benedikt

OBČINA JURŠINCI, Vzdrževanje BCP v občini Juršinci

OBČINA DORNAVA, Vzdrževanje BCP v občini Dornava

OBČINA KOMEN, Vzdrževanje BCP v občini Komen

OBČINA MARKOVCI, Vzdrževanje BCP v občini Markovci
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