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Dostop do podatkov masovnega zajema

Postopek usklajevanja mej občin z 
mejami parcel

Izboljšava zemljiško – katastrskega 
prikaza - Terenske izmere po Sloveniji se 
nadaljujejo

Digitalizacija arhivskih elaboratov 
Geodetske uprave Republike Slovenije

Ves svet, v eno mrežo ujet!
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Za potrebe prostorskega načrtovanja, zaradi 
ugotavljanja dejanskega stanja v prostoru in zaradi 
izvajanja ukrepov zemljiške politike uvaja Zakon 
o urejanju prostora (ZUreP-2) novo evidenco, 
imenovano Evidenca stavbnih zemljišč.

Vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč  predvideva 
tri faze:

Geodetska uprava Republike Slovenije je 
v sklopu projekta »Program projektov 
eProstor« organizirala predstavitev »Postopek 
usklajevanja mej občin z mejami parcel«. 
Predstavitev, namenjena občinam, je potekala v 
Ljubljani 19. 7. in 13. 9. 2018  ter v Mariboru 
26. 7. 2018. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
evidentiranju nepremičnin, ZEN-A (uradni list 
RS št. 7/18), v 27. členu določa način uskladitve 
poteka mej občin z mejami parcel. Obstoječi 
podatki o mejah občin v registru prostorskih 
enot in podatki o pripadnosti parcel posameznih 
občin, vodeni v zemljiškem katastru, niso 
skladni. Geodetska uprava Republike Slovenije 
je za usklajevanje podatkov pripravila predloge 
poteka mej občin in programsko opremo za 
spreminjanje predlaganega poteka mej.

Geodetska uprava Republike Slovenije je vsem 
občinam posredovala dopis o pripravljenih 
podatkih s pozivom za pregled podatkov in za 
posredovanje novega predloga poteka mej, če se s 
predlogom Geodetske uprave Republike Slovenije 
ne strinjajo. Rok za posredovanje spremenjenega 
poteka mej je 30. 1. 2019. V primeru, da občina 

Do pregledovalnika lahko dostopate na spletni 
strani prostorskega informacijskega sistema PIS.

masovni zajem poseljenih zemljišč,
verifikacijo podatkov,
razgrnitev podatkov.

Trenutno se izvaja prva 
faza, in sicer masovni zajem 
poseljenih zemljišč. Že 
zajeti podatki masovnega 
zajema bodo v začetku 
septembra 2018 vidni v 
pregledovalniku.

Postopek usklajevanja 
mej občin z mejami 
parcel

ne bo predlagala novega predloga poteka mej 
občin, potrjenega s strani obeh sosednjih občin, 
bo potek meje občin evidentiran v zemljiškem 
katastru in registru prostorskih enot na podlagi 
predloga poteka mej občin, ki ga je pripravila 
Geodetska uprava Republike Slovenije. Morebitne 
predloge sprememb poteka mej občin morajo 
pred formalnim posredovanjem Geodetski upravi 
Republike Sloveniji potrditi pristojni organi občin.

Za pomoč pri izvedbi naloge je na voljo elektronski 
naslov spremembe@obcine.gis.si.

Dostop do podatkov 
masovnega zajema
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Izboljšava 
zemljiškokatastrskega 
prikaza

Digitalizacija arhivskih 
elaboratov Geodetske 
uprave Republike 
Slovenije

Projekt izboljšave pozicijske natančnosti 
zemljiškokatastrskega prikaza se izvaja v obdobju 
od marca 2018 do oktobra 2020.

V okviru projekta »Program projektov eProstor« 
− Zajem in izboljšava podatkov bo skeniranih 

9,5 mio od 24,5 mio dokumentov. Skenirano 
bo sledeče arhivsko gradivo: zemljiški kataster, 
kataster stavb in državni prostorski akti. 
Dokončanje skeniranja je predvideno februarja 
2019.

Digitalizacija arhivskih elaboratov bo omogočila:
projekt je zaključen na vseh KO na področjih 
geodetskih pisarn Murska Sobota in Lendava, 
do konca septembra 2018 bo projekt zaključen 
tudi na področju geodetskih pisarn Novo mesto 
in Črnomelj in v večjem delu bo zaključena 
geodetska pisarna Kočevje,
od oktobra 2018 do konca leta 2018 bo potekala 
obdelava podatkov na Geodetski upravi 
Republike Slovenije za območja geodetskih 
pisarn Brežice, Krško, Sevnica, Litija, Trbovlje. 

zaščito originalnih dokumentov,
enostaven dostop do podatkov,
brezpapirno elektronsko poslovanje.

V okviru projekta se izvajajo terenske izmere in 
obdelava podatkov na Geodetski upravi Republike 
Slovenije, zaokroženo po posamičnih območjih 
katastrskih občin (KO) in sicer:

Obenem bodo potekale terenske izmere na območju 
geodetskih pisarn Slovenj Gradec, Mozirje, Velenje, 
Slovenskih Konjic, Slovenska Bistrica.

Seznam zaključenih občin na dan 7. 9. 2018 je 
viden v pripeti datoteki. 

Terenske izmere po Sloveniji 
se nadaljujejo 
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Državna geodetska uprava je v okviru 
projekta »Program projektov eProstor« 
v zaključni fazi priprav na transformacijo 
vseh svojih podatkov v novi koordinatni 
sistem, ki naj bi se po terminskem planu 
zgodila konec leta 2018. Po tem datumu, 
bodo morali postopama to storiti tudi 
ostali upravljalci prostorskih podatkovnih 
zbirk. Z mnogimi od njih je že vzpostavljen 
kontakt in preko delavnic so predstavljeni 
problematika in možni načini izvedbe 
transformacije njihovih podatkovnih zbirk. 

Slika prikazuje razliko med starim in novim 
koordinatnim sistemom. Opazimo lahko, da se 
koordinate iste točke med obema sistemoma ne 
razlikujejo veliko – govorimo o nekaj 100 metrih 
po obeh oseh. Ta relativno »majhna« razlika nam 
preprečuje, da bi zgolj na osnovi koordinat točk 
ugotovili, za kateri koordinatni sistem gre. Zato 
je zelo pomembno, da se na nivoju države izbere 
točno določen trenutek, do katerega bo izvedena 
pretvorba ali transformacija vseh prostorskih 
podatkov iz starega v novi koordinatni sistem in po 
katerem se bo v meritvah in prikazovanju rezultatov 
uporabljal samo še nov koordinatni sistem.

Zato je nastala potreba po enotnem evropskem 
oz. celo svetovnem koordinatnem sistemu, kjer 
bi se posamezni prostorski podatki prikazovali in 
vzdrževali v državnih koordinatnih sistemih, le-ti pa bi 
bili del skupnega – enotnega koordinatnega sistema.

V zvezi s to problematiko je bil leta 2014 sprejet 
tudi Zakon o državnem geodetskem referenčnem 
sistemu (ZDGRS, 2014), ki je določil:

Naša država se je tega problema lotila že 
15 let nazaj in z različnimi aktivnostmi in 
projekti vzpostavila pogoje za nov državni 
koordinatni sistem. Le-ta temelji na evropskem 
koordinatnem sistemu in je opredeljen z oznako 
D96/TM.

da se morajo podatki zemljiškega katastra, 
katastra stavb, registra prostorskih enot in 
državne meje pretvoriti v novi koordinatni 
sistem ETRS89/TM,
da mora biti leta 2018 transformacija iz 
starega v novi kordinatni sistem za državne 
baze prostorskih podatkov zaključena.

Ves svet, v eno mrežo ujet! Več o tej temi je predstavljeno na spletni strani 
Geodetske uprave RS kjer bo na voljo tudi 
posebna zloženka z osnovnimi informacijami o 
transformaciji.

Če bi koordinate novega koordinatnega sistema obravnavali kot 
koordinate starega sistema, bi se namesto na Piranski punti znašli v morju.

Vsaka država ima svoj državni koordinatni 
sistem, v katerem se meri in prikazuje površje 
Zemlje, skupaj z objekti, pojavi in stanji na njem. 
Utemeljen je na osnovni ploskvi koordinatnega 
sistema in omogoča natančno opredelitev vseh 
prostorskih podatkov v prostor države. 

Glede na to, da prostorski 
podatki v svojem bistvu 
niso omejeni na teritorij 
posamezne države, smo 
postavljeni pred izziv 
povezljivosti prostorskih 
podatkov. Reka se na 
državni meji namreč ne 
ustavi, prav tako tudi cesta 
ne. Še posebej je to postalo 

pomembno v zadnjem obdobju, ko večina evropskih 
držav sobiva v okviru Evropske skupnosti. 
Medsebojna povezljivost ter prost pretok ljudi in 
podatkov so zato nujne zahteve, ki jih EU postavlja 
pred svoje države članice.
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DOGODKI
september - december 2018
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Več informacij: www.projekt.e-prostor.gov.si

Prispevke naslovite na elektronski naslov: 
eprostor.gurs@gov.si, kontakt: Bojana Kelbel 
in mag. Lenča Humerca Šolar.

V kolikor eNovic ne želite prejemati, pišite 
na eprostor.gurs@gov.si.

Ministrstvo za okolje in prostor - 
Geodetska uprava Republike Slovenije
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 / 478 48 00  |  pisarna@gu.gov.si
www.gu.gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor - 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 / 478 70 00  |  gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Večja preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

Druga konferenca »Program 
projektov eProstor«
LOKACIJA: Hiša EU, Ljubljana

4. slovenski INSPIRE dan: 
Zagotavljanje učinkovitega 
in trajnostnega delovanja ter 
financiranja infrastrukture za 
prostorske informacije
LOKACIJA: Kristalna palača, 
Ljubljana
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