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UPORABNIKOM SPLETNIH SERVISOV

Številka: 35391-4/2020-2552-1
Datum: 09. 03. 2020 

Zadeva: Nove domene za spletne storitve

Spoštovani,

Geodetska uprava RS je v letu 2019 izvedla prehod na nov, evropsko skladen 
horizontalni koordinatni sistem, z oznako D96/TM. Ob prehodu smo se obvezali, da 
bomo do konca leta 2021 uporabnikom zagotavljali referenčne prostorske podatke tudi 
še v starem koordinatnem sistemu D48/GK, ter jim tako omogočili postopen prehod na 
novi državni koordinatni sistem.

Vsi uporabniki lahko prevzemajo referenčne podatke v enem ali drugem koordinatnem 
sistemu preko sistema odprtih podatkov, z uporabo enostavne aplikacije e-Geodetski 
podatki (eGP), ki je prosto dostopna na spletnem naslovu https://egp.gu.gov.si/egp.

Za uporabnike spletnih storitev smo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo 
vzpostavili nove domene https://storitve.eprostor.(si)gov.si (v nadaljevanju 
nova_domena), kjer so na voljo spletne storitve, ki vračajo prostorske podatke v novem 
koordinatnem sistemu D96/TM. Več o spletnih storitvah si lahko preberete na naslovu 
https://www.e-prostor.gov.si/dostop-do-podatkov/spletne-storitve/.

Obstoječe spletne storitve na domenah https://prostor4.(si)gov.si (v nadaljevanju 
stara_domena), ki vračajo prostorske podatke v starem državnem koordinatnem sistemu 
D48/GK, bodo še vedno delovale, vendar največ do konca leta 2021 oz. dokler bo za 
njihovo uporabo še zadostno število uporabnikov.  

Razvoj in prilagoditev spletnih storitev se bo izvajala le na novi_domeni, zato vsem 
obstoječim uporabnikom priporočamo, da preidejo na spletne storitve, ki so nameščeni 
na novi_ domeni. 

Spletne storitve na novi_domeni so organizirane po vsebinskih sklopih (evidencah), zato 
so nekatere storitve glede na sedanje na stari_domeni, preimenovane. Seznam je v 
prilogi P2_OWS_SPR_IMEN.XLSX.

Dosedanjim registriranim uporabnikom so že dodane ustrezne pravice za uporabo 
storitev na novi_domeni. Identifikacijo in pridobitev žetona za avtorizacijo na 
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novi_domeni je potrebno izvesti v okviru nove_domene (priloga P1_SSID.DOCX). 
Seznam novih in starih naslovov za izvedbo klicev je razviden iz priloge 
P2_OWS_SPR_IMEN.XLSX, v prilogi P3_OWS_PRIMER_KLICA.PDF pa najdete 
primere klicev WFS servisov.

Spletne storitve Registra prostorskih enot imajo na novi_domeni strukturo prilagojeno 
formatu v odprtih podatkih in so javno dostopne. Primeri klicev so v prilogi 
P5_OWS_RPE_JAVNI.DOCX.

Nekatere vsebine se v Registru prostorskih enot ne vodijo več (npr. katastrske občine, 
območje državne meje). Storitve na stari_domeni, ki vračajo te vsebine, bodo ukinjene. 
Več v prilogi P4_RPE_SPR.DOCX.

Vse priloge, na katere vas usmerjamo v tem dopisu, so dostopne na povezavi 
https://www.e-
prostor.gov.si/fileadmin/Aktualno/REN_EV_01042020/Dokumenti_spletni_servisi_po_0
1042020.zip.

Na navedenem spletnem naslovu je dokumentacija, kot je navedena v spodnji tabeli:

Dokument Opis
P1_SSID.DOCX Navodilo za pridobitev žetona (token) 
P2_OWS_SPR_IMEN.XLSX Križna tabela imen WFS servisov na stari in novi 

domeni in seznam URL naslovov servisov
P3_OWS_PRIMER_KLICA.PDF Primeri klicev WFS servisov
P4_RPE_SPR.DOCX Vsebinske spremembe v Registru prostorskih 

enot s navedbo servisov
P5_OWS_RPE_JAVNI.DOCX Primeri klicev javnih servisov za register 

prostorskih enot

Za več informacij ali v primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo preko uporabniške 
pomoči na naslovu gurs@assist.si.

S spoštovanjem,

                                                                                           Mateja OMEJC
                                                                                           Direktor urada
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