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Javna obravnava osnutka 
Zakona o katastru 
nepremičnin

Začetek 5. faze izboljšave 
zemljiškokatastrskega 
prikaza

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno 
obravnavo poslalo osnutek Zakona o katastru 
nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava 
Republike Slovenije. Javna obravnava je trajala 
30 dni, in sicer od 8. maja 2019 do vključno 
6. junija 2019. Naslednji koraki vključujejo 
pripravo zakona za medresorsko obravnavo, ki 
bo predvidoma v začetku jeseni. Ob koncu leta 
2019 so predvideni postopki sprejemanja zakona 
v Državnem zboru.

Nov Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
bo nadomestil trenutno veljaven Zakon 
o evidentiranju nepremičnin (ZEN) iz leta 
2006. Predlog besedila predstavlja podlago 
za uvajanje večnamenskega katastra po 
vzorih številnih razvitejših držav. Osrednji cilj 
novega Zakona o katastru nepremičnin je 
vzpostavitev enotne evidence, imenovane 
»kataster nepremičnin«, o parcelah, stavbah 
in delih stavb v Republiki Sloveniji, z namenom 
zagotavljanja še večje učinkovitosti, medsebojne 
usklajenosti, kakovostnega in lažjega dostopa 
do evidentiranih podatkov, uveljavljanja novih 
načinov vlaganja vlog s sredstvi informacijsko 
komunikacijske tehnologije, pospešitev 
postopkov vpisa sprememb, razvijanje novih 

storitev posredovanja obdelanih podatkov o 
nepremičninah in zagotavljanje dostopa do 
celovitih podatkov o nepremičninah na enem 
mestu. 

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, bo junija 2019 začela obdelavo podatkov 
iz 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 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. 

http://www.projekt.e-prostor.gov.si/projekti/zajem-in-izboljsava-podatkov/lokacijska-izboljsava-graficnega-dela-zemljiskega-katastra/
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Digitalni arhivi 
nepremičninskih evidenc

Prostorski informacijski 
sistem

Podatki o nepremičninah so zapisani v evidencah, 
ki se nenehno spreminjajo in povečujejo. Na letni 
ravni število novih in spremenjenih podatkov 
zemljiškega katastra in katastra stavb presega 
500.000 dokumentov.  Podatki  se spreminjajo ali 
na zahtevo lastnikov in drugih upravičenih strank 
ali po uradni dolžnosti. Podatki so strukturirani 
ter med seboj povezani in soodvisni.  Arhiv 
o nepremičninskih evidencah sestavljata dva 
katastra v grafični in pisni obliki. Večletni 
projekt digitalizacije arhivskih dokumentov 
nepremičninskih evidenc je v letu 2019 uspešno 
zaključen.

Projekt Prostorski informacijski sistem se na 
področju informacijske podpore prostorskega 
načrtovanja in graditve objektov nadaljuje z 
drugo fazo (Razvoj 1. del) izvedbe naročila.

V okviru enotne vstopne točke je bil izdelan 
predlog posameznih vsebin, zbirk in izgleda 
portala s ciljem primernega in usklajenega 

Obdelava podatkov se konec septembra 2019 
nadaljuje na območju 6. faze (območje geodetskih 
pisarn Domžale, Grosuplje, Ljubljana, Logatec in 
delno Kočevje). 

Skupno število vseh obdelanih katastrskih občin je 
v juniju 2019 znašalo že 1090, kar predstavlja 40 % 
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, in sicer tako v 
produkcijsko kot tudi distribucijsko okolje.

prikazovanja vsebin s področja graditve in 
prostorskega načrtovanja. V okviru spremljanja 
stanja prostorskega razvoja je bil izdelan predlog 
grafičnega vpogledovalnika in način prikazovanja 

http://www.pis.gov.si/
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Nepremičnine za vse 
generacije

Na Gospodarskem razstavišču so od 14. do 16. 
maja 2019 potekali prvi Dnevi medgeneracijskega 
sožitja, ki jih je organizirala Zveza društev 
upokojencev Slovenije in Gospodarsko 
razstavišče v Ljubljani, kot soorganizator pa je 
sodelovalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. 
Poglavitni namen dogodka je bilo medsebojno 
povezovanje generacij, zmanjševanje socialne 
neenakosti, prenos znanj med generacijami ter 
aktivno vključevanje vseh generacij v ekonomsko, 
družbeno in politično življenje.
 
»Program projektov eProstor« se je na dogodku 
predstavil na razstavnem prostoru, kjer so 

lastniki lahko preverili podatke o nepremičninah 
ter spoznali, kako bodo procesi tekli po letu 
2021, ko se zaključi Program projektov eProstor. 
Izobraževalni del je vključeval predavanje 
mag. Danijela Boldina z naslovom “Podatki o 
nepremičninah za vse generacije”, v katerem 
so bile predstavljene trenutne in bodoče 
informacijske rešitve geodetske uprave za 
zunanje uporabnike, portal  e-Prostor, ki 
omogoča pregled in uporabo podatkov in storitev, 
aplikacija za javni vpogled v nepremičnine in 
aplikacija eZKN za pregledovanje arhivskih 
zemljiškokatastrskih načrtov.

kazalnikov prostorskega razvoja. V sklopu 
eGraditve so potekale uskladitve postopka 
pridobitve gradbenega dovoljenja in aktivnosti, 
ki nastopajo pred vložitvijo vloge (usklajevanje 
grafičnega vmesnika različnih udeležencev). 

Začrtane so bile usmeritve, povezane s 
prihajajočim sistemom za upravljanje z 
dokumentarnim gradivom – KRPAN, in načini 
povezovanja med bodočima sistemoma, zlasti 
z vidika glavnih pisarn na upravnih organih, 
ter sistemskim dodeljevanjem unikatnih 
identifikacijskih ter klasifikacijskih številk. 
Podrobneje so bile določene podporne zbirke 
znotraj eGraditve, kot je npr. zbirka pravnih 
predpisov ter zbirka mnenjedajalcev.

V sklopu ePlana so potekala usklajevanja glede 
predloga tehničnih pravil, ki je bil dan v javno 
obravnavo s predlogom Pravilnika o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) in občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu. Obravnavane 
so bile teme, ki se nanašajo na obvezne 
vsebine grafičnega dela OPN, obliko OPN, 
posamezne formate in način njihovega vodenja v 
informacijskem sistemu. Z vidika vseh potrebnih 
podpornih komponent je bil podrobno obdelan 
in razčlenjen postopek priprave OPN. 

V tem delu je potekalo tudi usklajevanje glede 
zaslonskih slik za posamezne akterje v postopku. 
To bo predstavljalo tudi osnovo za nadaljnjo 
izvedbo podpore v drugih postopkih na področju 
priprave prostorskih aktov.

http://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/DOGODKI/mag.Danijel_Boldin_Podatki_o_nepremniscninah_za_vse_generacije.ppsm
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eProstor na 
»GEODIGITAL UKRAINE 
2019«

Seminar ISO /TC211 - 
Standards in action

V Kijevu je 23. maja 2019 potekala prva 
mednarodna ukrajinska konferenca o prostorski 
digitalni tehnologiji z naslovom »GEODIGITAL 
UKRAINE 2019«. Na konferenci je strateške 
usmeritve Geodetske uprave RS na tem področju 

V sredo, 5. junija 2019, je v Mariboru na 
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru v sklopu 48. 
plenarnega sestanka ISO/TC 211 potekal seminar 
z naslovom Standards in action, ki je bil odprt 
za strokovno javnost. Celodnevni seminar, ki 

ter razvoj in prve rezultate »Programa projektov 
eProstor«  predstavila namestnica generalnega 
direktorja Geodetske uprave mag. Erna Flogie 
Dolinar. Mednarodna konferenca v Ukrajini 
je služila mednarodni izmenjavi izkušenj in 
idej ter ustvarjanju platforme za združevanje 
poslovnih praks z zahtevami države. Konference 
so se udeležili vodilni predstavniki državnih in 
zasebnih podjetij iz Ukrajine in sveta, potencialni 
investitorji, predstavniki centralnih in lokalnih 
oblasti, podjetniki, znanstveniki in strokovnjaki s 
področja geoinformacijskih tehnologij. 

Med konferenco so govorci iz Ukrajine, 
Evrope, Kavkaza in Srednje Azije delili globalne 
trende v industriji, predstavili najnovejše 
geoinformacijske tehnologije in uspešne primere 
praktične uporabe geoprostorskih podatkov za 
reševanje problemov različnih sektorjev države 
in gospodarstva.

ga je gostil Slovenski inštitut za standardizacijo 
(SIST), sta z uvodnima govoroma otvorili Vesna 
Klofutar Mančič, vodja službe za standardizacijo 
SIST, ter mag. Erna Flogie Dolinar, namestnica 
generalnega direktorja Geodetske uprave 
Republike Slovenije. Mag. Erna Flogie Dolinar 
je poudarila pomen globalne standardizacije na 
področju prostorskih podatkov in geoinformatike 
ter opozorila na pomen standardov tudi za 
izvajanje »Programa projektov eProstor«. 
Dr. Anka Lisec iz Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo pa je »Program projektov eProstor« 
izpostavila kot primer dobre prakse uporabe 
standardov v slovenskem prostoru.

http://digitalukraine2019.ukrgeo.ua/?page_id=1581&lang=en
https://committee.iso.org/files/live/users/fh/aj/aj/tc211contributor%40iso.org/files/Plenary%20meetings/48th%20plenary%20Maribor/Standards_in_action_programme.pdf
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Razvoj in uvedba 
informacijskega sistema 
za podporo prostorskemu 
načrtovanju in graditvi 
objektov – delavnica Prehod v novi koordinatni 

sistem v poročilu 
EuroGeographics

Mednarodna konferenca 
“Ohranjanje prostorskih 
podatkov”17. in 18. junija 2019 je v Gotenici potekala 

delavnica »Razvoj in uvedba informacijskega 
sistema za podporo prostorskemu načrtovanju in 
graditvi objektov«, ki je bila organizirana skupaj 
z izvajalci pogodbe (SRC d.o.o. in IGEA d.o.o.). 

»Program projektov eProstor« se je predstavil 
tudi na mednarodni konferenci “Ohranjanje 
prostorskih podatkov”, 6. in 7. maja v Ljubljani. 
V središču je bila tematika digitalnega arhiva 
zemljiškega katastra in katastra stavb, ki jo je 
predstavil Boštjan Pucelj, ter implementacija 
direktive INSPIRE v slovenski prostor, ki jo je 
predstavila Mateja Urbančič.

EuroGeographics je v svojem letnem poročilu 
za letu 2018 objavil, da je Slovenija in s tem 
Geodetska uprava Republike Slovenije uspešno 
zaključila nalogo Prehoda v novi koordinatni 
sistem. EuroGeographics je neodvisna 
mednarodna neprofitna organizacija, ki zastopa 
evropske nacionalne organe na področju 

Namen izobraževanja je bil pregled opravljenega 
dela in poenotenje stališč pri razvoju in uvedbi 
informacijskega sistema. Prvi dan je bil namenjen 
pregledu opravljenega dela po pogodbi in 

načrtovanju razvoja posameznih storitev, drugi 
dan pa načrtovanju implementacije sistema in 
nadaljnjih aktivnosti za izvedbo oz. zaključek 
projekta.

geodezije, kartografije, katastrov in upravljanja 
zemljišč. Več na povezavi.

Več o novem državnem koordinatnem sistemu.

https://eurogeographics.org/wp-content/uploads/2019/06/EuroGeographics_Annual_Review_2018.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/
https://www.youtube.com/watch?v=DXKOgu6Pbw4&feature=youtu.be&t=12095
https://www.youtube.com/watch?v=L0PQOz82B6c&feature=youtu.be&t=31178
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30. Sedlarjevo srečanje

INSPIRE poročanje 2019

V petek, 31. maja 2019, se je v Muzeju za 
arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine 
odvilo že 30. Sedlarjevo strokovno srečanje. 
Srečanja so se udeležili različni strokovnjaki iz 
področja prostorskega planerja Slovenije. Tema 
letošnjega srečanja je bila “Razvojni trajnostni 
projekti – primeri dobrih praks za mesta in 
podeželje”. Generalna direktorica Direktorata za 
prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za 
okolje in prostor, Barbara Radovan, je  zbranim 
strokovnjakom predstavila razvojno-trajnostni 
projekt in izpostavila pomen »Programa 
projektov eProstor«, s katerim bo vzpostavljen 
sodoben prostorski informacijski sistem ter 
e-poslovanje v javni upravi pri načrtovanju 
prostora in graditvi objektov.

Digitalni arhiv je osnovni pogoj za prehod 
na elektronski način poslovanja na področju 
nepremičnin, predstavlja pa tudi skrb za 
ohranitev arhivskega gradiva in na drugi strani 
večjo uporabnost. Direktiva INSPIRE določa 
pomembnost poenotenja infrastrukture 
prostorskih informacij na nacionalni in 
evropski ravni ter s tem zagotavlja usklajenost, 
medopravilnost, souporabo in dostopnost 
prostorskih podatkov v standardnih okvirih.

V mesecu maju je bilo izvedeno redno 
spremljanje in poročanje o napredku izvajanja 
direktive INSPIRE za leto 2018. Predpogoj za 
uspešno pripravo poročila so bili kakovostni in 
ažurni metapodatki, saj so poročila, ki smo jih 
oddali Evropski komisiji, v veliki meri temeljila 
na le-teh. Na Geodetski upravi smo pripravili 
analizo stanja metapodatkov zbirk prostorskih 
podatkov in storitev, povezanih s prostorskimi 
podatki, ter v sodelovanju z upravljavci odpravili 
pomanjkljivosti in nepravilnosti. Rezultat 
spremljanja INSPIRE za leto 2018 je objava 
88 zbirk prostorskih podatkov in 49 storitev. 

Vzporedno s tem je bila izvedena tudi preslikava 
podatkov (harvestiranje) iz metapodatkovnega 
sistema INSPIRE (SI) v evropski geoportal, ki 
ga po novem ne izvaja več evropski geoportal, 
ampak je za to zadolžena nacionalna točka za 
stike INSPIRE.

Več informacij glede spremljanja in poročanja 
INSPIRE lahko najdete na spodnjih povezavah:

inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/SI
cdr.eionet.europa.eu/si/eu/inspire/

Prioritetne zbirke 
podatkov INSPIRE

Evropska komisija namenja posebno pozornost 
zbirkam prostorskih podatkov za potrebe 
okoljskega poročanja. To so zbirke, ki so 
poimenovane Prioritetne zbirke podatkov (Priority 
Data Set). Razdeljene so v šest glavnih tem: Zrak in 
hrup, Industrija, Voda, Odpadki, Narava in biološka 
raznolikost ter Pomorstvo. Poleg Agencije za okolje 
RS z največ zbirkami podatkov, ki spadajo v PDS, 
smo aktivno vključili tudi Direkcijo RS za vode. 
Izvedli smo delavnico, pripravili storitve INSPIRE 
Atom feed za štiri njihove zbirke ter jih uspešno 
objavili na  evropskem geoportalu. Trenutno je na 
evropskem geoportalu 9 objavljenih prioritetnih 
zbirk in 6 pripadajočih storitev prenosa.

http://www.dupps.si/novice-druscarontva/video-posnetki-30-sedlarjevega-srecanja
https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/SI
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/inspire/


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.
projekteProstor
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https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/
http://www.projekt.e-prostor.gov.si/
https://www.slovenia.info/sl



