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podatkov«

Predlog Zakona o katastru nepremičnin – predstavitev 
bistvenih zakonodajnih rešitev
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http://www.gu.gov.si/
http://www.mop.gov.si/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/
https://www.slovenia.info/sl
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Geodetska uprava 
Republike Slovenije 
med prvimi v Evropi 
transformirala 
prostorske podatke v 
novi koordinatni sistem 

Posvet »Zakonske 
obveznosti in naloge 
občin pri izpolnjevanju 
zakonske obveznosti 
evidentiranja dejanske 
rabe javne cestne 
infrastrukture«

V Sloveniji razpolagamo z veliko količino digitalnih 
prostorskih podatkov. Za njihovo pravilno 
prikazovanje, uporabo in medsebojno povezljivost 
znotraj Slovenije in širše potrebujemo sodoben 
koordinatni sistem, ki je povezljiv z evropskim in 
svetovnim. 

Geodetska uprava Republike Slovenije je v okviru 
»Programa projektov eProstor« izvajala projekt 
»Transformacija v novi koordinatni sistem«. 
Izjemno zahteven prenos prostorskih podatkov 
je bil uspešno zaključen januarja, Slovenija pa je s 
tem dosežkom med prvimi v Evropi transformirala 
podatke nepremičninskih evidenc v novi 
koordinatni sistem. Glavna razlika med starim 
in novim koordinatnim sistemom je, da je novi 
enoten za vso Evropo, skladen na mednarodnem 
nivoju in omogoča enostavno povezljivost vseh 
geolociranih podatkov. 

Slovenija je z uvedbo novega državnega 
koordinatnega sistema, ki temelji na evropskem 

Več na spletni strani.

koordinatnem sistemu, sledila zahtevam in 
priporočilom direktive INSPIRE, resolucije 
Združenih narodov o geoprostorskih podatkih 
ter potrebam, ki jih prinaša vsakdanje življenje. 
O tem, da je Slovenija prepoznala potrebo po 
»prostorskem povezovanju« že zelo zgodaj, govori 
dejstvo, da je Vlada Republike Slovenije že pred 
petnajstimi leti sprejela Strategijo osnovnega 
geodetskega sistema in s tem začrtala svojo 
usmeritev k medopravilnosti, povezljivosti in 
dostopnosti do prostorskih podatkov.

Geodetska uprava Republike Slovenije bo 
do leta 2021 zagotavljala svoje podatke v 
obeh koordinatnih sistemih, po tem pa bodo 
podatki evidenc na voljo samo še v novem 
koordinatnem sistemu. Ker se Geodetska 
uprava Republike Slovenije zaveda, da postopki 

Skupnost občin Slovenije je 16. 1. 2019 
organizirala posvet z naslovom »Zakonske 
obveznosti in naloge občin pri izpolnjevanju 

prehoda v nov koordinatni sistem niso enostavni, 
bo upravljavcem zbirk prostorskih podatkov 
in ostalim uporabnikom nudila brezplačno 
programsko opremo za transformacijo ter 
strokovno pomoč in podporo pri prehodu v novi 
koordinatni sistem. 

Geodetska uprava Republike Slovenije je 
prehod na novi koordinatni sistem na področju 
svojih zbirk zaključila, zdaj so na vrsti lastniki in 
upravljavci drugih prostorskih podatkov, ki morajo 
transformirati podatke v novi koordinatni sistem. 
Priporočamo jim, da transformacije izvedejo z 
orodji, ki jim jih Geodetska uprava Republike 
Slovenije nudi brezplačno.

http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/
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Začetek 3. faze izboljšave 
zemljiškokatastrskega 
prikaza 

Izvedba projekta Lokacijska izboljšava 
zemljiškokatastrskega prikaza, ki je časovno 
umeščen od marca 2018 do oktobra 2020, 
poteka skladno s sprejetim terminskim načrtom. 

Operativna skupina Geodetske uprave Republike 
Slovenije, ki na podlagi obstoječih podatkov 
iz evidence zemljiškega katastra in dodatno 
pridobljenih podatkov zunanjega izvajalca 
opravlja izboljšavo po posameznih katastrskih 
občinah, je januarja 2019 začela obdelavo 
podatkov iz območja 3. faze. V okviru te faze 
bo lokacijsko izboljšanih 282 katastrskih občin 
na območju geodetskih pisarn Slovenj Gradca, 
Velenja, Mozirja, Slovenskih Konjic in Slovenske 
Bistrice v celoti ter delno Ptuja in Ljutomera.

V celoti je izboljšava že predhodno zaključena 
na območjih geodetskih pisarn Murske Sobote, 
Lendave, Novega mesta, Črnomlja, Brežic, 
Sevnice, Krškega, Trbovelj, Litije, dela geodetske 
pisarne Koper in skoraj v celoti geodetske 
pisarne Kočevja. Obdelava podatkov se maja 
2019 nadaljuje na območju 4. faze (območje 
geodetskih pisarn Gornje Radgone in Ljutomera). 
Skupno število vseh obdelanih katastrskih 
občin je v februarju 2019 znašalo že 765, kar 

Zunanji izvajalec, ki s terenskimi meritvami in 
drugimi metodami zajema podatke, potrebne 
za izvedbo izboljšave, zaključuje zajem podatkov 
za območje 4. faze. Trenutno začenja izvajati 
zajem podatkov za območje 5. faze, ki obsega 
geodetske pisarne Celja, Žalca, Šmarja pri Jelšah, 
Šentjurja pri Celju in Ptuja (samo delno). 

Rezultati lokacijske izboljšave se sproti vključujejo 
v evidenco zemljiškega katastra, in sicer tako v 
produkcijsko kot tudi distribucijsko okolje.

zakonske obveznosti evidentiranja dejanske rabe 
javne cestne infrastrukture«. Na posvet so bili 
povabljeni tudi predstavniki Geodetske uprave 
Republike Slovenije in Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja Ministrstva za okolje in 
prostor, da predstavijo projekta, ki spadata v okvir 
programa projektov eProstor.

Predstavljena sta bila projekta lokacijske izboljšave 
grafičnih podatkov zemljiškega katastra in zajem 
prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih 
zemljišč. Oba projekta imata neposreden vpliv 
tudi na zapis dejanske rabe zemljišč na posamezno 
parcelo v zemljiškem katastru.

predstavlja 28 % vseh katastrskih občin.

http://www.projekt.e-prostor.gov.si/projekti/zajem-in-izboljsava-podatkov/lokacijska-izboljsava-graficnega-dela-zemljiskega-katastra/
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/projekti/zajem-in-izboljsava-podatkov/lokacijska-izboljsava-graficnega-dela-zemljiskega-katastra/
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Masovni zajem 
poseljenih zemljišč

Zloženka z naslovom 
“Dostop do INSPIRE 
skladnih prostorskih 
podatkov”

V okviru »Programa projektov eProstor« 
Ministrstvo za okolje in prostor izvaja masovni 
zajem poseljenih zemljišč in dejanske rabe 
poseljenih zemljišč. Podatke masovnega zajema 
bodo občine v nadaljevanju uporabile kot eno 
izmed podlag za določitev pozidanih zemljišč. 

Masovni zajem se izvaja na območju celotne 
Slovenije in je razdeljen na 11 faz. Zaključeni sta 
prvi dve fazi, ki zajemata območje Prekmurja, JV 
Slovenije ter občini Piran in Izola. Trenutno se 
izvaja zajem na območju Posavja in Zasavja (faza 
3). Zajem poseljenih zemljišč za celotno Slovenijo 
bo zaključen decembra 2020.  

Osnovni cilj evropske direktive INSPIRE je 
poenotiti nacionalne infrastrukture prostorskih 
informacij tako, da bo možno zagotoviti 
čezmejno usklajenost prostorskih podatkov, 
njihovo souporabo, dostopnost podatkov v 
smislu zmanjševanja omejitev in nenazadnje 
uporabnost teh podatkov, da jih bo mogoče 
preprosto poiskati, pregledati in preko 
standardiziranih spletnih storitev tudi prevzeti za 
nadaljnjo uporabo. 

Prav informacijam o uporabni vrednosti 
celotnega sistema INSPIRE skladnih prostorskih 
podatkov je namenjena  zloženka, ki je druga v 
nizu tematskih zloženk o tej aktualni tematiki. 
Njena vsebina predstavlja dokaz, da direktiva 
INSPIRE ni samo serija obvez, ki jih morajo 
upravljavci prostorskih podatkov izpolniti, 

Že zajeti podatki masovnega zajema so dostopni 
na spletni strani prostorskega informacijskega 
sistema – PIS (www.pis.gov.si) – ali v 
pregledovalniku, do katerega lahko dostopate na 
spletni strani PIS oziroma na povezavi.

ampak je ta urejen sistem velika priložnost in 
poenostavitev za mnoge uporabnike prostorskih 
podatkov, ki niso hkrati tudi producenti 
posameznih prostorskih podatkovnih zbirk. 

V zloženki je opisana infrastruktura, ki je 
vzpostavljena na evropski ravni, podrobnejše pa 
na slovenski. Opisana infrastruktura omogoča 
vpogled v obstoječe podatke in storitve, skladne 
z  INSPIRE, njihove opise in lastnosti, podaja 
pa tudi informacije o tem, kje jih najdemo, na 
kakšen način jih pregledujemo in, nenazadnje, 
na kakšen način in pod katerimi pogoji jih lahko 
prevzamemo v nadaljnjo (so)uporabo.

http://www.pis.gov.si/
http://storitve.pis.gov.si/pis-jv/evidenca_stavbnih_zemljisc.html
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/inspire/DOSTOP_do_PODATKOV_INSPIRE.pdf
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/inspire/DOSTOP_do_PODATKOV_INSPIRE.pdf
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/inspire/DOSTOP_do_PODATKOV_INSPIRE.pdf
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Tudi »Program projekta 
eProstor« se je vključil v 
skupino Facebook
Vsi, ki sledijo in všečkajo Facebook stran 
@projekteProstor, bodo redno obveščeni in 
seznanjeni z novostmi »Programa projekta eProstor«.

Predlog Zakona o 
katastru nepremičnin – 
predstavitev bistvenih 
zakonodajnih rešitev

V reviji Pravna praksa (2019, št. 8, str. 25) je 
izšel članek Tanje Rabič in Apolonie Štembal z 
naslovom Predlog Zakona o katastru 
nepremičnin – predstavitev bistvenih 
zakonodajnih rešitev.

https://www.facebook.com/projekteProstor/
https://www.facebook.com/projekteProstor/


DOGODKI
marec 2019

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.
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47 Geodetki dan: Geodezija-
stroka priložnosti!? 

LOKACIJA: Kulturni center 
Janeza Trdina, Novo mesto

http://geodetskidan.si/
http://www.gu.gov.si/
http://www.mop.gov.si/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/
https://www.slovenia.info/sl
mailto:eprostor.gurs@gov.si
mailto:eprostor.gurs@gov.si
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