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Prenovljen SLOVENSKI
GEOPORTAL
Geoportal za prostorske informacije predstavlja
osrednji portal za dostop do infrastrukture za
prostorske informacije in je namenjen dostopu
do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi
s prostorskimi podatki ter drugih storitev in
informacij v zvezi z infrastrukturo za prostorske
informacije. Geoportal predstavlja enega od
ključnih elementov infrastrukture za prostorske
informacije (IPI) v vsaki državi. Upravljavec
geoportala za prostorske informacije je Nacionalna
točka za stike.
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Poleg standardnega iskalnika prostorskih
podatkov, na Slovenskem geoportalu najdemo
tudi novice, poročila o dogodkih, smernice in
priporočila, ostala gradiva ter koristne povezave.
Slovenski geoportal najdete na spletni strani:
www.geoportal.gov.si

Zaključena 1.
faza 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.

Slovenski geoportal deluje kot nacionalni portal za
infrastrukturo za prostorske informacije. V okviru
»Programa projektov eProstor« je bil vsebinsko in
oblikovno nadgrajen in dopolnjen.

Projektna 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, je
septembra 2018 zaključila obdelavo podatkov iz
območja 1. faze. V okviru te faze je bilo lokacijsko
izboljšanih 218 katastrskih občin na območju
Jugovzhodne Slovenije.
Skupno število vseh obdelanih katastrskih
občin je tako že 507, kar predstavlja 19 %

vseh katastrskih občin. V celoti je izboljšava
že zaključena na območjih Murske Sobote,
Lendave, Novega mesta, Črnomlja in skoraj v
celoti Kočevja. Obdelava podatkov se jeseni 2018
nadaljuje na območju 2. faze (območje Posavja).
Zunanji izvajalec, ki s terenskimi meritvami in
drugimi metodami zajema podatke, potrebne za
izvedbo izboljšave (zajem podatkov iz digitalnega
ortofota in podob analitičnega snemanja – LIDAR
podatki), trenutno že izvaja zajem podatkov za
območje 3. faze (območje Koroške, Savinjske in
Podravske regije).
Rezultati lokacijske izboljšave se sproti
vključujejo v evidenco zemljiškega katastra, tako
v produkcijsko kot tudi distribucijsko okolje.
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Izobraževanje na
temo prehoda v novi
koordinatni sistem D96/
TM in novega Pravilnika
o evidentiranju podatkov
v zemljiškem katastru
V obdobju med 9. 10. in 17. 10. 2018 so bila
izvedena skupna izobraževanja Geodetske
uprave (GURS), Inženirske zbornice Slovenije
(IZS) in Gospodarskega interesnega združenja
geodetskih izvajalcev (GIZ GI) za zaposlene
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iz območnih geodetskih uprav in geodetskih
pisarn ter izvajalce geodetskih storitev, člane
IZS. Vsebine izobraževanja so bile Prehod
v novi koordinatni sistem D96/TM in nov
Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem
katastru ter predstavitev vzorčnih elaboratov
po novem pravilniku. Skupno je bilo izvedenih
7 izobraževanj na 4 lokacijah po Sloveniji, in
sicer v Novem mestu, Mariboru, Ajdovščini in
Ljubljani. Odziv udeležencev izobraževanja je bil
zelo dober, izobraževanja se je udeležilo cca. 600
geodetov.

podatkovnih zbirk iz zahtevanih tem, je bila prva
delavnica na temo metapodatkovnih opisov
namenjena njim. Delavnice so se udeležili
skrbniki prioritetnih zbirk, ki so tudi pristojni
za vzdrževanje metapodatkovnih opisov zbirk
prostorskih podatkov Agencije RS za okolje.
Predstavnica Geodetske uprave Republike
Slovenije je v uvodnem nagovoru predstavila
trenutne aktivnosti, ki se izvajajo na področju
direktive INSPIRE v okviru »Programa
projektov eProstor«, s poudarkom na
Slovenskem INSPIRE metapodatkovnem sistemu.

Geodetska uprava v okviru projekta “Transformacija
v novi koordinatni sistem” organizira na
elektronskem naslovu info@geovrata.si pisarno
pomoči za strokovno in laično javnost.

Doseženi so bili dogovori o nadaljnjem
sodelovanju na področju izpolnjevanja zahtev
INSPIRE med Agencijo RS za okolje, Geodetsko
upravo Republike Slovenije kot nacionalno
točko za stike INSPIRE in izvajalci na »Programu
projektov eProstor«.

Delavnica za vzdrževanje
metapodatkovnih
opisov zbirk prostorskih
podatkov ARSO
Po evropski direktivi INSPIRE smo kot država
članica EU med drugim dolžni zagotoviti tudi
metapodatkovne opise in storitve za zbirke
prostorskih podatkov, ki so skladni z direktivo
in njenimi izvedbenimi predpisi. Ker Agencija
RS za okolje upravlja z velikim številom

Izvedba delovnih
posvetov programa
projektov eProstor v
Murski Soboti in Lendavi
»Program
projektov
eProstor«
obsega
optimizacijo
procesov,
implementacijo
elektronskega poslovanja in vzpostavitev zbirk
podatkov na državni ravni. Veliko procesov na
področju prostorskega načrtovanja in graditve se
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izvaja na lokalni ravni (npr. priprava prostorskih
aktov, izdaja lokacijskih informacij, priprava
mnenj lokalnih mnenjedajalcev v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja, …). Povezave
med lokalno in državno ravnijo niso dobre, kar
se občuti predvsem pri izmenjavi podatkov v
prepletanju procesov med lokalno in državno
ravnijo.
Osrednja tema posvetov v Prekmurju je bila
vključevanje deležnikov v postopke na področju
graditve objektov in prostorskega načrtovanja,
s poudarkom na informatizaciji pridobivanja
projektnih pogojev, soglasij ter mnenj.
Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so
po uvodnem nagovoru predstavili predvsem
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aktivnosti, ki se trenutno izvajajo na projektu
prostorskega informacijskega sistema, evidenci
stavbnih zemljišč, masovnem zajemu, ter
vzpostavitvi zbirke pristojnosti mnenjedajalcev v
sklopu izvedbe storitve eMnenja. Udeležencem
je bilo pred samim posvetom že poslano gradivo
z osnutkom inicialnega stanja podatkov zbirke
pristojnosti mnenjedajalcev o mnenjih za
gradnjo v varovalnem pasu in za priključitev na
infrastrukturo na območju vabljenih občin.
Na delovnem posvetu so bile obravnavane
pripombe in predlogi k dopolnitvi gradiva o
inicialnem stanju podatkov. Ob zaključku so bili
doseženi tudi dogovori o nadaljnjem sodelovanju
pri vzpostavitvi centralne zbirke pristojnosti
mnenjedajalcev na njihovih območjih ter o
aktivnem sodelovanju pri pripravi, pregledu in
vzdrževanju podatkov, vključenih v prostorski
informacijski sistem.

Novi prostorski
inštrumenti in
informacijska podpora za
njihovo izvajanje
Med ključnimi izzivi upravljanja s prostorom
je usmerjanje urbanega razvoja v prenovo
opuščenih
in
razvrednotenih
območij.

Novi prostorski inštrumenti, uveljavljeni z
zadnjo spremembo zakonodaje na področju
prostorskega razvoja, prinašajo možnost, da
to naredimo bolje, kot smo ravnali v zadnjih
desetletjih, predvsem zaradi ponovne uveljavitve
prostorskega načrtovanja na regionalni ravni.
25. 9. 2018 je bila na Brdu pri Kranju izvedena
konferenca projekta LUMAT, ki je izpostavila
vlogo celovitega prostorskega in regionalnega
načrtovanja, ki pa je uspešno lahko le ob hkratni
učinkoviti informacijski podpori za njihovo
izvajanje. Projekt je že prepoznal nekatere dobre
prakse za učinkovito reševanje problemov,
Slovenija je s programom projektov eProstor in
predvidenimi rešitvami na ePlanu, eGraditvi in
upravljanju nepremičnin zagotovo med njimi.
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PIS kot orodje za
participacijo
V okviru projekta LUMAT (oživljanje in
upravljanje gospodarskih con) je bila 2. 10.
2018 na Urbanističnem inštitutu Republike
Slovenije izvedena delavnica na temo orodij
za participacijo. Kot eno izmed orodij je bil
predstavljen Prostorski informacijski sistem oz.
javni vpogled v PIS. Med produkti PIS je bila
izpostavljena že izvedena digitalizacija arhiva
državnih prostorskih načrtov, ki ji bo sledila še
izdelava georeferenciranih grafičnih prikazov.
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Strokovna obravnava
Zakona o katastru
nepremičnin
V mesecu oktobru je bil v širšo strokovno
obravnavo posredovan delovni osnutek Zakona
o katastru nepremičnin, ki ga je pripravila
Geodetska uprava Republike Slovenije.
Zakon o katastru nepremičnin bo kot temeljni
sistemski predpis določil vrste podatkov o
nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb),
državni meji Republike Slovenije in prostorskih
enotah v Republiki Sloveniji, evidence, v katerih
se vodijo ti podatki (kataster nepremičnin,
evidenca državne meje in register prostorskih
enot), vodenje teh podatkov – postopke za
vpis novih in spremenjenih podatkov, ter način
izkazovanja in izdajanja podatkov iz teh evidenc.
Zakon bo nadomestil veljavni Zakon o
evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št.
47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US, 61/17
ZAID in 7/18). Vzporedno s pripravo zakona
se v sklopu »Program projektov eProstor«
izvaja informacijska prenova nepremičninskih
evidenc, katere cilj je informacijska prenova
nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in
katastra stavb, registra prostorskih enot, državne
meje).

Nove video vsebine
eProstor
V sklopu projekta »Program projektov
eProstor« smo pripravili predstavitvene videe za
posamezne projekte, ki so dostopni na:
www.projekt.e-prostor.gov.si
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DOGODKI

november - december 2018

27
/11

Interna konferenca »Program
projektov eProstor«
LOKACIJA: Hiša EU, Ljubljana

06
/12

Druga konferenca »Program
projektov eProstor«
LOKACIJA: Hiša EU, Ljubljana

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.

2. konferenca »Programa
projektov eProstor«
Konferenca bo v
četrtek, 6. decembra 2018, ob 9. uri,
v Hiši Evropske unije,
Dunajska 20, Ljubljana.

Večja preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.
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.

