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Zaključek projekta
izboljšave
zemljiškokatastrskega
prikaza
Geodetska uprava Republike Slovenije projekt
Lokacijska izboljšava zemljiško katastrskega
prikaza zaključuje v predvidenem terminskem
planu, ki je časovno umeščen od marca 2018 do
oktobra 2020.
Operativna skupina Geodetske uprave Republike
Slovenije, ki na podlagi obstoječih podatkov
iz evidence zemljiškega katastra in dodatno
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pridobljenih podatkov zunanjega izvajalca izvaja
izboljšavo po posameznih katastrskih občinah,
je v oktobru 2020 končala obdelavo podatkov iz
območja zadnje, 10. faze (Območna geodetska
uprava Koper ter Geodetski pisarni Postojna in
Sežana).
Od 2698 katastrskih občin na področju Republike
Slovenije ni še zaključena samo katastrska občina
2336 Branik (OGU Nova Gorica), ki je vezana na
rešitev množičnega upravnega postopka in bo
predvidoma zaključena v novembru 2020.

Informacijski sistem
kataster
Informacijska prenova nepremičninskih evidenc
se izvaja v okviru projekta »Program projekta
eProstor«. Obstoječe informacijske rešitve,
ki jih za vodenje nepremičninskih evidenc
uporablja geodetska uprava, ne omogočajo
učinkovitega vodenja in povezovanja podatkov
o nepremičninah. Informacijske rešitve so
nestabilne zaradi zastarelosti in parcialnih
nadgradenj, zaradi prepisovanja podatkov iz
ene evidence v drugo pa so lahko tudi vir napak
oziroma ovira za učinkovit vpis podatkov o
nepremičninah v nepremičninske evidence.

Prikaz zaključenih KO | Vir: GURS, oktober 2020

Osnovni cilj informacijske prenove je vzpostavitev
enotnega informacijskega sistema z vsemi

nepremičninskimi evidencami, kar bo omogočalo
lažje in učinkovitejše vodenje ter vzdrževanje
podatkov o nepremičninah v Republiki Sloveniji.
V informacijskem sistemu kataster bodo
združeni podatki katastra nepremičnin (podatki
o parcelah, stavbah in delih stavb), podatki
registra prostorskih enot, evidence državne meje
in registra naslovov.
Informacijski sistem kataster bo:
vzpostavil enotno bazo vseh podatkov o
nepremičninah, ki jih vodi geodetska uprava,
zagotavljal podporo poslovnim procesom za
vpis podatkov o nepremičninah,
vzpostavil učinkovite in kontrolirane
povezave katastra nepremičnin z zemljiško
knjigo in drugimi zbirkami podatkov,
izboljšal učinkovitost vzdrževanja podatkov in
s tem tudi dvignil kakovost podatkov ter
omogočil in poenostavil dostop do podatkov
o nepremičninah v Republiki Sloveniji.
Vzporedno z informacijsko prenovo se pripravlja
tudi nov Zakon o katastru nepremičnin. Izvedba
informacijske prenove in priprava zakona sta
tesno povezana, implementacijo prenovljenega
informacijskega sistema pa bo možno uvesti šele
po sprejetju Zakona o katastru nepremičnin. Za
pripravo zakona je geodetska uprava uporabila
sistem modeliranja procesov, ki predstavljajo
strukturiran zapis načina izvajanja procesov

3

»Program projektov eProstor« | eNovice / ŠTEVILKA 13

katastra nepremičnin. Modelirani procesi služijo
izvajalcem pri pripravi ustreznih informacijskih
rešitev. Zakon je pripravljen za nadaljnjo
obravnavo na Vladi RS in nato v Državnem zboru.
Informacijski sistem kataster sestavljata dve
bistveni komponenti. Prva zagotavlja grafiko,
podatke (izdajanje, urejanje), povezave do
drugih informatiziranih zbirk podatkov, vlaganje
in avtomatsko preverjanje izdelanih elaboratov.
Druga pa omogoča preverjanje zahteve in daje
podporo upravnemu poslovanju geodetske
uprave.
Poleg uslužbencev geodetske uprave bodo
dostop do informacijskega sistema kataster imeli
tudi izvajalci katastrskih postopkov (pooblaščeni
geodeti, sodni izvedenci in pooblaščeni
projektanti) ter organi, pristojni za določevanje
posameznih prostorskih enot.

Slika 1: Primer prikaza
grafičnih podatkov,
uporaba 3D prikaza

Informacijski sistem kataster je bil s koncem
leta 2020 vzpostavljen na testnem okolju na
Ministrstvu za javno upravo, kjer se nalagajo
posodobljene verzije. Do pričetka leta 2021
je namen vzpostaviti še šolsko in produkcijsko
okolje informacijskega sistema.
Za implementacijo informacijske rešitve je najet
izvajalec, ki bo informacijsko rešitev v letu 2021
najprej pilotno preizkusil, nato pa ustrezno
izobrazil vse uporabnike informacijskega sistema.
Pričetek uporabe Zakona o katastru nepremičnin
in informacijskega sistema kataster je predviden
za 29. 10. 2021.

Slika 2: Primer faze iz
postopkovnega dela
aplikacije
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Masovni zajem
poseljenih zemljišč
Masovni zajem poseljenih zemljišč je ena izmed
aktivnosti, s katero se pridobivajo podatki o
pozidanosti v Sloveniji. Skupaj z zemljišči javne
cestne in javne železniške infrastrukture bodo
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predstavljali množico pozidanih zemljišč in v
nadaljevanju strokovno podlago za določitev
nepozidanih stavbnih zemljišč ter vzpostavitev
evidence stavbnih zemljišč.
Masovni zajem se izvaja na območju celotne
Slovenije in je razdeljen na 11 faz.
Zaključenih (tj. izvedena sta bila zajem in
kontrola) je sedem faz, kar predstavlja 63 % vseh
poseljenih zemljišč, sam zajem pa je izveden
še na območju faze 8 (v nadaljevanju MZ 8).
Skupaj je zajetih 77 % vseh poseljenih zemljišč v
Sloveniji.

Na sliki 1 je prikazano stanje masovnega zajema
v novembru 2020. Trenutno se sočasno izvaja
zajem na območju MZ 8 in na območju faze
9 (v nadaljevanju MZ 9). Na območju MZ 8 je
zajem zaključen, izvaja pa se kontrola zajetih
pripadajočih zemljišč. Na območju MZ 9 je
zajem pripadajočih zemljišč v polnem teku. Vsa
poseljena zemljišča bodo zajeta do aprila 2021.

Slika 1: Stanje masovnega zajema poseljenih zemljišč
(17. november 2020)

Na spletni strani prostorskega informacijskega
sistema, PIS, oziroma v pregledovalniku so
dostopni zajeti podatki o poseljenih zemljiščih
za območja, kjer je zajem zaključen. Trenutno so
dostopni podatki za prvih sedem faz (slika 2).

Slika 2: Stanje podatkov, dostopnih v pregledovalniku ESZ
(17. november 2020)

4. konferenca »Program
projektov eProstor« in 6.
slovenski INSPIRE dan
Geodetska uprava Republike Slovenije in
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
na Ministrstvu za okolje in prostor organizirata
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4. konferenco »Program projektov eProstor«
in 6. slovenski INSPIRE dan. Glede na trenutne
epidemiološke razmere bo konferenca potekala
prek prenosa iz prostorov Hiše Evropske unije, in
sicer v sredo, 9. decembra 2020. Vsi prijavljeni ju
boste lahko spremljali prek spletne povezave.
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Publikacija Slovenska
zemlja na katastrskih
načrtih

Večji del vsebine predstavlja poučno branje,
poglavji Prevedba analognih katastrskih
načrtov v digitalni zapis in Lokacijska izboljšava
z membransko metodo pa sta zelo natančno
opisani in se lahko bereta kot učbenik.

Geodetska uprava je pripravila obsežno
publikacijo z naslovom Slovenska zemlja na
katastrskih načrtih, ki bo izšla tako v tiskanem
mediju kot tudi v digitalni verziji in vsebuje 280
strani zanimivega branja o katastrskih načrtih
od samega nastanka do današnjih dni. Vsebina
je obogatena s preko 180 barvnimi slikovnimi
prilogami.

Slovenski
metapodatkovni profil
V okviru projekta 1, Skupna infrastruktura za
prostorske informacije, je bil pripravljen pomemben
dokument z naslovom Slovenski metapodatkovni
profil.
Metapodatki so jedro vsake sodobne prostorske
infrastrukture in omogočajo opis zbirk prostorskih
podatkov in z njimi povezanih storitev. Zagotavljajo
tudi povezovanje teh storitev in s tem omogočajo in
poenostavljajo dostop do prostorskih podatkov ter
njihovo uporabo v različnih aplikacijah.

V dopoldanskem delu bodo predstavljeni
projektni dosežki od 2016 do 2020 na področju
preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora,
graditve objektov in upravljanja nepremičnin.
Na 6. slovenskem INSPIRE dnevu bo govora o
aktualnem stanju in usmeritvah na področju
implementacije ter uporabe infrastrukture za
prostorske informacije.

Geodetska uprava RS je v sodelovanju z izvajalci
projekta in medresorsko projektno skupino
INSPIRE, ki združuje deležnike slovenske
infrastrukture za prostorske informacije, pripravila
specifikacijo slovenskega metapodatkovnega
profila za prostorske podatke in storitve. Kot
zakonsko določena točka za stike in poročanje o
izvajanju direktive INSPIRE ter skrbnica slovenske
infrastrukture za prostorske informacije je
Geodetska uprava RS zadolžena za vodenje
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4. konferenca »Program
projektov eProstor« in
6. slovenski INSPIRE dan

metapodatkovnega sistema za prostorske
informacije in z njimi povezanih storitev. Že pred
časom je skladno z zahtevam INSPIRE pripravila
informacijski sistem za vodenje prostorskih
metapodatkov (IMPS), ki je v sedanji, nadgrajeni
obliki usklajen s slovenskim metapodatkovnim
profilom.
Slovenski metapodatkovni profil v celoti
upošteva zahteve direktive INSPIRE in izvedbena
pravila za njeno izvajanje, nadgrajen pa je z
dodatnimi metapodatkovnimi elementi in
pravili, ki so skladni s potrebami za vodenje
prostorskih metapodatkov v Sloveniji. Profil je
obvezen za vse upravljavce prostorskih podatkov,
ki objavljajo metapodatke v slovenskem
metapodatkovnem sistemu (ne glede na to,

Več informacij: www.projekt.e-prostor.gov.si
projekteProstor
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.

ali zbirke sodijo pod okrilje zahtev direktive
INSPIRE ali ne), tako da morajo pripraviti svoje
metapodatke v skladu z zahtevami slovenskega
metapodatkovnega profila.
Metapodatki, pripravljeni v skladu s slovenskim
metapodatkovnim profilom in objavljeni
v nacionalnem IS za njihovo vodenje, se
samodejno prenašajo na slovenski portal
odprtih podatkov, OPSI (če gre za opis odprtih
podatkov), in na evropski geoportal INSPIRE (če
opisani podatki spadajo pod okrilje direktive
INSPIRE).
Dokument je dostopen na povezavi
www.geoportal.gov.si/slo/knjiznica-gradiv/
v kategoriji »Navodila in priporočila«.

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.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.

