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NOVA ZAKONODAJA S PODROČJA
UREJANJA PROSTORA IN
GRADITVE
S 1. junijem 2018 se je pričela uporabljati nova zakonodaja:
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
-

Gradbeni zakon (GZ),
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID),
Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke,
povezane z graditvijo objektov,
Uredba o razvrščanju objektov.

Nova uredba vsebuje tako klasifikacijo glede na namen uporabe
objekta, kot tudi razvrščanje glede na zahtevnost gradnje in s tem
povezanim dovoljevanjem. Pravilnik določa vsebino projektne
dokumentacije, kjer je največ sprememb v pripravi dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Pravilnik spremlja večje število
obrazcev, ki jih predpisuje zakon in napoveduje tudi elektronsko
poslovanje na področju graditve.
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ZAKONA O EVIDENTIRANJU
NEPREMIČNIN ZEN-A
22. februarja 2018 so začele veljati določbe Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin
(ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja
podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem
katastru, katastru stavb in registru nepremičnin.
" S 1. junijem 2018 se pričnejo uporabljati določbe prvega,
šestega, devetega in desetega odstavka 6. člena ZEN. "
Nekatere določbe spremenjenega 23. člena ZEN se pričnejo
uporabljati 1. junija 2019. Določbe novega 61. a člena ZEN,
spremenjenega 79. člena ZEN, spremenjenega sedmega in
osmega odstavka 87. člena ZEN in spremenjenega 98. člena
ZEN ter 24. in 25. člen ZEN-A se pričnejo uporabljati 9 mesecev
po uveljavitvi ZEN-A, to je 22. novembra 2018. Do dneva
pričetka uporabe navedenih določb pa se uporabljajo dosedanji
predpisi.

IZID VIDEA
Pred kratkim je izšel predstavitveni video za
" Program projektov eProstor ".
Kmalu pa bodo vzpostavljeni tudi profili na družabnih
omrežjih YouTube in Facebook, kjer vas bomo sproti
obveščali o novih zanimivostih glede poteka
" Programa projektov eProstor ".
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IZBOLJŠAVA
ZEMLJIŠKO - KATASTRSKEGA
PRIKAZA

Nadaljevanje terenskih izmer
v širšem Posavju
Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je v okviru
projekta eProstor spomladi začela s projektom lokacijske
izboljšave natančnosti katastrskega načrta. Obstoječi podatki se
bodo dopolnili s terenskimi izmerami. Omenjene meritve bodo
podlaga za izboljšavo grafičnih podatkov zemljiškega katastra.
S terenskimi postopki se:
- ne posega v lastninske pravice lastnikov,
- ne odmerja objektov, ki še niso evidentirani v zemljiškem
katastru,
- ne spreminja podatkov iz zemljiškega katastra, ki so bili v
evidenco vpisani na podlagi postopkov na zahtevo lastnikov
zemljišč.
Terenske izmere, ki se izvajajo zaokroženo po posamičnih
območjih katasterskih občin, so se marca začele v
jugovzhodnem delu države. Končati jih nameravamo do konca
oktobra 2020.
Prvi del izmer so se že opravili na območjih geodetskih pisarn
Novo mesto, Črnomelj, Kočevje in delno še na območjih
geodetskih pisarn Grosuplje, Litija, Krško, Sevnica, Logatec in
Celje.
Drugi del izmer v obdobju junij-september 2018 se bodo izvajala
na širšem delu Posavja in sicer na območju geodetskih pisarn
Krško, Brežice, Litija, Sevnica in Trbovlje. Delno tudi na
območjih geodetskih pisarn Celje, Domžale, Grosuplje,
Ljubljana, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec.

Seznam zaključenih katastrskih občin na dan 25.5.2018
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ePROSTOR SE PREDSTAVI
11. REGIONALNA KONFERENCA
V BUDVI
30. in 31. maja 2018 se je v Budvi v Črni gori odvila 11.
regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi prostorskih
podatkov. Kot osrednja tema je bila obravnavana vloga
geodetskih uprav v procesu razvoja digitalne družbe ter
izzivi, ki so povezani z uporabo prostorskih podatkov v
državah regije zahodnega Balkana. Med predstavitvami
razvojnih projektov je bil predstavljen tudi " Program projektov
eProstor ".

ZGODILO SE JE
29. SEDLARJEVO SREČANJE
1. junija 2018 se je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje,
na gradu Fužine, simbolno na dan začetka uporabe nove zakonodaje
na področju urejanja prostora in graditve, odvilo že
29. Sedlarjevo strokovno srečanje. Gostilo je različne strokovnjake,
urbaniste in prostorske planerje Slovenije. Tema letošnjega srečanja je
bila Od prostorskega načrtovanja do upravljanja prostora,
v okviru katere se je zbranim strokovnjakom
predstavil tudi " Program projektov eProstor ".

DELAVNICA Z UPRAVLJALCI ZBIRK
PROSTORSKIH PODATKOV
V ponedeljek, 4. junija 2018 je na Geodetski upravi
Republike Slovenije (GURS) potekala delavnica, na
katero so bili poleg predstavnikov Ministrstva za okolje in
prostor (MOP), GURS in izvajalcev projektov eProstor,
vabljeni tudi upravljavci zbirk prostorskih podatkov iz
različnih inštitucij. Namen delavnice je bila seznanitev
upravljavcev zbirk prostorskih podatkov s tremi
aktualnimi projekti, ki potekajo v okviru programa
projektov eProstor.
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DELAVNICA Z ORODJEM HALE STUDIO
Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je 14. junija 2018
organizirala delavnico, na kateri je g. Andreas von Dömming,
predstavnik podjetja Wetransform iz Nemčije, predstavil njihovo
platformo HALE. Cilj delavnice je bila seznanitev z odprtokodnim
orodjem HALE Studio, kjer smo se seznanili z uporabnostjo pri eni od
nalog programa eProstor, tj. transformaciji zbirk prostorskih podatkov v
INSPIRE skladne zbirke. Poleg tega smo se želeli seznaniti tudi s
portalom HALE Connect (haleconnect.com) in možnostjo objave
omrežnih storitev na tem portalu.

APLIKACIJA PROSTORSKI
INFORMACIJSKI SISTEM
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je vzpostavilo javno
spletno mesto Prostorski informacijski sistem - Informativni
pregled. S tem je prvič prav vsakomur na enem mestu
omogočen dostop do podatkov o prostorskih aktih.
Preko portala Grafični pregledovalnik je omogočen vpogled v
prostorske podatke o veljavnih državnih prostorskih načrtih,
podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih občinskih
načrtov in prostorskih redov občin, podatke o omejitvah v
prostoru ter podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki
se evidentirajo od 1. junij 2015.
Prostorski informacijski sistem bo omogočal vpogled v pravno
stanje v prostoru na osnovi prostorskih aktov za vsako občino,
ki že ima sprejet občinski prostorski načrt (OPN). Tudi občine,
ki še nimajo sprejetega OPN-ja imajo omogočen vpogled v
aplikacijo. To je lahko spodbuda, da ga realizirajo in se
priključijo 160. slovenskim občinam, ki so to že naredile.
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