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Spremembe podatkov 
o nepremičninah in 
vrednostih nepremičnin 
v evidencah Geodetske 
uprave Republike 
Slovenije 

Izvajanje 5. 
faze izboljšave 
zemljiškokatastrskega 
prikaza

Na osnovi sprejetih sprememb predpisov 
na področju evidentiranja nepremičnin 
(Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN) in 
množičnega vrednotenja nepremičnin (Zakon o  
množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-
1) prihaja do posameznih sprememb v načinu 
vodenja podatkov in postopkov evidentiranja 
nepremičnin ter načinu vodenja podatkov o 
posplošenih vrednostih nepremičnin v novi 
evidenci vrednotenja.

Od 1. aprila 2020 dalje se podatki o posplošenih 
vrednostih nepremičnin ne bodo več vodili 
v registru nepremičnin (s tem datumom se 
podatki o posplošenih vrednostih v registru 
nepremičnin izbrišejo), temveč v evidenci 
vrednotenja. Register nepremičnin bo še 
vedno večnamenska evidenca podatkov o 
nepremičninah, medtem ko bo evidenca 
vrednotenja večnamenska evidenca podatkov o 
posplošenih vrednostih nepremičnin.
Posledično bo Geodetska uprava z navedenim 

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 izvaja 
izboljšavo po posameznih katastrskih občinah, 
bo do sredine septembra 2019 končala obdelavo 

datumom umaknila posplošene vrednosti 
nepremičnin iz vseh obstoječih storitev, ki 
delujejo nad registrom nepremičnin (vpogledi, 
izpisi, izdajanje podatkov, spletni servisi). S tem 
dnem bodo posplošene vrednosti nepremičnin 
na voljo le v novih storitvah, ki bodo delovale 
nad evidenco vrednotenja. 

Geodetska uprava bo za dostop do podatkov 
evidence vrednotenja preko spletnih servisov 
izdelala nove splošne spletne servise, ki bodo 
dostopni širši množici uporabnikov glede na 
njihova pooblastila in bodo omogočali dostop 
do podatkov za posameznega lastnika in 
posamezno nepremičnino. Storitve ne bodo 
podpirale morebitnih posebnosti posameznih 
uporabnikov, temveč bodo zagotavljale le 
izvorne podatke, kot se vodijo v Evidenci 

vrednotenja. Morebitne posebnosti (npr. 
preračune, agregacije podatkov …) bo moral 
uporabnik implementirati sam v lastnem 
informacijskem sistemu.

Uporabnike podatkov in storitev seznanjamo z 
novostmi v poslovanju (pridobivanju in uporabi 
podatkov iz evidenc, ki jih vodi Geodetska 
uprava) z namenom, da se na spremembe 
pravočasno pripravijo z morebitnimi 
prilagoditvami lastnih predpisov in programskih 
orodij za vodenje in obdelavo podatkov.
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»Program projektov 
eProstor«, dobra zgodba 
iz obdobja 2014–2020

Uspešno zaključena 
naloga pretvorbe 
analognih katastrskih 
podatkov v digitalni zapis

»Program projektov eProstor«  je predstavljen 
na spletni strani Republike Slovenije, Služba 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
kot primer dobre zgodbe iz obdobja 2014–2020.

Na Geodetski upravi Republike Slovenije smo v 
letu 2019 uspešno pripeljali do konca večletni 
projekt digitalizacije arhivskih dokumentov 
nepremičninskih evidenc. Geodeti smo s 
skupnimi močmi zmogli zbrati potrebno energijo, 
voljo in sredstva, da smo spihali prah z vsebin in 
izdelkov lastne bogate in kakovostne strokovne 
tradicije ter jih digitalno dali »na svetlo«. 

Samo skeniranje je bilo izjemno obsežna naloga 
– predvsem v organizacijskem, logističnem, 
tehnološkem in informacijskem pogledu. V 
obdobju med letoma 2003 in 2019 je geodetska 
uprava v digitalno obliko pretvorila več kot 
23 milijonov dokumentov, od tega več kot 20 
milijonov dokumentov zemljiškega katastra in 
nekaj manj kot tri milijone dokumentov katastra 
stavb. S strani Evropske unije – Evropskega 
sklada za regionalni razvoj je bil financiran zajem 
za skoraj 9,6 milijona dokumentov.  

Vsi ti dokumenti so geodetom in drugim 
pooblaščenim uporabnikom na voljo za 
neposreden spletni dostop in uporabo 24 ur na 
dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu. 

Geodetski arhivi brez kančka dvoma predstavljajo 

podatkov z območja 5. faze. V okviru te faze bo 
lokacijsko izboljšanih 252 katastrskih občin na 
območju geodetskih pisarn Celje, Šentjur pri 
Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec.

V celoti je izboljšava že predhodno zaključena 
na območjih geodetskih pisarn: Murska Sobota, 
Lendava, Novo mesto, Črnomelj, Brežice, 
Sevnica, Krško, Trbovlje, Litija, Slovenj Gradec, 
Velenje, Mozirje, Slovenske Konjice, Slovenska 
Bistrica, Gornja Radgona in Ljutomer, dela 
geodetske pisarne Koper in skoraj v celoti 
geodetske pisarne Kočevje. 

Obdelava podatkov se sredi septembra 
2019 nadaljuje na območju 6. faze (območje 

geodetskih pisarn Domžale, Grosuplje, Ljubljana, 
Logatec in delno Kočevje). 

Skupno število vseh obdelanih katastrskih občin 
avgusta 2019 je tako že 1270, kar predstavlja 47 
% vseh katastrskih občin.

Zunanji izvajalec, ki s terenskimi meritvami in 
drugimi metodami zajema podatke, potrebne 
za izvedbo izboljšave, trenutno izvaja zajem 
podatkov za območje 6. faze.

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

https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/eprostor-en-prostor-za-vse
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izjemno narodno bogastvo in tehnično kulturno 
dediščino neprecenljive vrednosti, tako za 
slovensko družbo kot za vsakega njenega 
posameznika. Vsi mi namreč nekje v prostoru 
živimo in delamo; in ta »nekje« je nedvomno na 
eni od milijonov parcel ali stavb na Slovenskem, 
ki so skozi leta, desetletja in stoletja bile predmet 
geodetskih izmer in postopkov evidentiranja 
v geodetskih evidencah, ki so zdaj zapisane in 
dostopne za uporabo tudi v digitalnem arhivu.Število dokumentov, obdobje in viri financiranja

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

13.525.229

9.591.471

23.116.700

Integralna sredstva
2003-2017

eProstor
2017-2019

Skupaj
2003-2019

0

Viri financiranja Št. dokumentov Obdobje

Integralna
sredstva

eProstor

13.525.229 2003-2017

9.591.471 2017-2019

23.116.700 2003-2019Skupaj



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.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.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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Tretja konferenca 
»Programa projektov 
eProstor«

5. slovenski 
INSPIRE dan

projekteProstor

november-december 2019

DOGODKI, kjer se 
predstavi projekt 
eProstor

5 »Program projektov eProstor«  |  eNovice / ŠTEVILKA 8

http://www.gu.gov.si/
http://www.mop.gov.si/
https://www.eu-skladi.si/
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/
https://www.slovenia.info/sl
https://www.facebook.com/projekteProstor/

