Jamova cesta 2
Ljubljana
www.gis.si

Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije
za leto 2020

Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2020

Osnovni podatki
Naslov: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5051649
Davčna številka: SI81498756
Številka računa: 01100-6030348025 (UJP Ljubljana)

Direktor:
Milan Brajnik

Svet inštituta:
Predsednik:
mag. Jurij Režek
Člani:

Alenka Rotter
Barbara Radovan
mag. Sonja Urankar
Vojmir Drašler
Blaž Kovačič
dr. Bojan Stopar

Strokovni svet inštituta:
Predsednica:
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada
Člani:

Blaž Barborič
mag. Vasja Bric
Primož Kete
mag. Edvard Mivšek
dr. Tomaž Žagar
Milan Brajnik

Geodetski inštitut Slovenije (v nadaljevanju: GI) je oseba javnega prava s statusom javnega zavoda. Njegov
ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. V prometu GI
nastopa kot pravna oseba samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, brez omejitev in odgovarja za svoje
obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih upravlja. Ustanovitelj za njegove obveznosti ne odgovarja.

3

Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2020

Dejavnosti Geodetskega inštituta Slovenije
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•

C18.110 Tiskanje časopisov
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.200 Fotografska dejavnost
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 91.012 Dejavnost arhivov.
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Področja delovanja Geodetskega inštituta Slovenije

Primarna vsebinska področja delovanja
Geodezija
Daljinsko zaznavanje
Digitalna transformacija
Hidrografija
Kartografija
Nepremičnine
Upravljanje prostora
Ostala področja delovanja
Ekonomika nepremičnin
Fotogrametrija
Geografski informacijski sistemi
Geomatika v humanistiki
Grafična dejavnost in založništvo
Informacijsko-komunikacijska tehnologija
Lokacijske storitve
Topografija in večrazsežne upodobitve
Usposabljanje in organizacija strokovnih srečanj
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Raziskovalna skupina Geodetskega inštituta Slovenije

Geodetski inštitut Slovenije je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pod številko ARRS 0246.
Raziskovalna dejavnost, ki jo po šifrantu ARRS opravlja Geodetski inštitut Slovenije:
-

2.07
2.17
2.20
5.01.02
5.13
7.02

Računalništvo in informatika
Geodezija
Vodarstvo
Vzgoja in izobraževanje, andragogika
Informacijska znanost in bibliotekarstvo
Interdisciplinarne raziskave

Naziv raziskovalne skupine: Geomatika in geoinformacijska infrastruktura
Vodja raziskovalne skupine: doc. dr. Triglav Čekada Mihaela
Člani raziskovalne skupine:
•
dr. Tomaž Žagar
•
dr. Radovan Dalibor
•
mag. Bric Vasja
•
mag. Karničnik Igor
•
mag. Mivšek Edvard
•
mag. Oven Katja
•
mag. Rener Roman
•
Baloh Maja
•
Barborič Blaž
•
Brajnik Milan
•
Černič Barbara
•
Demšar Jani
•
Dežman Kete Vesna
•
Fajdiga Dominik
•
Fabiani Niko
•
Hari Janja
•
Janežič Miran
•
Kafol Stojanović Ajda
•
Kete Primož
•
Kovačič Blaž
•
Krajnc Lucija
•
Lovrić Marina
•
Mangafić Alen
•
Mihelič Branko
•
Novak Natalija
•
Polajnar Urška
•
Primožič Eva
•
Ritlop Klemen
•
Skumavc Tanja
•
Tič Katja
•
Vertačnik Maruša
•
Zore Marko
•
Žnidaršič Helena
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Poslovanje Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2020

Poslovanje Geodetskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju GI) je bilo v letu 2020, skladno s celotnim poslovnim
okoljem, izjemno turbulentno. Program del za leto 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela šele 25.2.2020.
Zaradi temu sledečega sosledja odstopa Predsednika Vlade, opravljanja tekočih poslov Vlade in nenadnega
nastopa krize ob grožnji z okužbo s koronavirusom (SARS-CoV-2), ob nastopu mandata nove vladne ekipe
pogodbe po programu del večinoma še niso bile podpisane (z izjemo nekaterih večletnih pogodb v vrednosti
dobrih 15% celotnega planiranega letnega obsega).
Na podlagi priporočil NIJZ in ukrepov Vlade RS, je GI v dneh 13.-15.3.2020 vzpostavil vso kritično infrastrukturo
za nemoteno poslovanje in komunikacijo na daljavo. Že v ponedeljek, 16.3.2020, je GI posloval praktično
nemoteno, delovale so tudi vse javne službe, ob minimalni prisotnosti do 5 oseb na obeh lokacijah GI in z
občasnimi nujnimi prihodi posameznih ostalih zaposlenih. Čakanje je bilo za krajše obdobje odrejeno le dvem
zaposlenim, katerim zaradi narave dela tehnične infrastrukture ni bilo možno zagotoviti. Dostop v prostore GI je
bil mogoč izključno na podlagi pisnega dovoljenja (napotitve) vodstva. Komunikacija je potekala redno in
nemoteno, vse naloge pa so se izvajale skladno s pogodbenimi roki.
GI v letu 2020 ni nastopal kot upravičeni delodajalec po Zakonih o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Ob dejstvu, da lastnih sredstev za pokrivanje
plač oziroma poslovanje GI ne more zagotoviti brez pridobitve naročil (podpisa pogodb) in ker so se skoraj vse
obstoječe pogodbene naloge zaključevale v obdobju med 15.4. in 15.5.2020, je vodstvo takoj pristopilo k
kriznemu reševanju nastale situacije in stopnjevanju ukrepov za zmanjševanje stroškov.
V času trajanja epidemije je bila pozornost usmerjena in proračunski viri rezervirani prvenstveno za varovanje
zdravja državljanov oziroma ukrepe v vezi aktualne epidemije. Navkljub potekajči intenzivni komunikaciji z
ustanoviteljem in utemeljevanju nujnosti delovanja pomembne državne infrastrukture, je bilo vodstvo GI ob
zaključevanju obstoječih pogodbenih razmerij prisiljeno k načrtovanju znatno povečanega števila oseb na čakanju
na delo doma iz poslovnega razloga (po 15.5.2020 na 35 oseb), a je po prejemu soglasij Ministrstva za Finance za
izvedbo nekaterih pomembnih nalog javne službe in podpisu prvih pogodb, načrt zadržalo in pristopilo k nadljnji
izvedbi nalog tudi brez posedovanja pogodbenih podlag, ob ohranitvi vseh ukrepov za zmanjševanje stroškov
oziroma konsolidacijo likvidnostnih sredstev, katerih omejen obseg je predstavljal resno grožnjo poslovanju GI.
Poslovanje, vključujoč likvidnost, se je v celoti stabiliziralo v poletno-jesenskem obdobju, potem ko je bilo v
skrajnih še mogočih rokih izvedeno ciklično aerosnemanje Slovenije in so bili poleg finančnih, zagotovljeni tudi
podatkovni viri za izvedbo vrste povezanih nalog javne službe. Pridobivanje naročil oziroma pogodbene
dokumentacije se je sicer zavleklo do zgodnje jeseni, nekatere planirane naloge so bile prestavljene v prihodnost
ali pa se s terminskim zamikom izvajajo v zmanjšanem obsegu.
V času epidemije (oba valova) in vmesnem času sanacije najakutnejših posledic prvega vala, je bilo natančno
načrtovanje poslovanja onemogočeno oziroma je potekalo v okviru zelo različnih scenarijev, ob dnevnem
prilagajanju spremembam. Do prejema omenjenih novih pogodb in opredelitve sprememb pogodbenih določil
nekaterih obstoječih pogodb (spremembe na področju financiranja, kot tudi v izvedbi vsebinsko povezanih
pogodb drugih izvajalcev, so vplivale tudi na dinamiko in obseg izvedbe že prejetih naročil), je vodstvo kadrovski
potencial prioritetno usmerilo v izvedbo nalog, ki predstavljajo temelj za delovanje drugih državnih podsistemov
(služba za GNSS za potrebe natančnega pozicioniranja uporabnikov po celotnem območju države; vzdrževanje
hidrografskih podatkov in kart za varnost plovbe v slovenskem morskem akvatoriju; zagotavljanje, vzdrževanje in
verificiranje geodetskih podatkov za potrebe civilnega letalstva; obnova podatkov evidence dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč za potrebe priprave vlog za kmetijske subvencije; naloge na področju urejanja
prostora, stanovanjske politike, državne geodetske infrastrukture in evidentiranja nepremičnin).
Uspešna izvedba nalog v močno oteženih pogojih ne bi bila mogoča brez odgovornega odziva in izjemnih naporov
vseh zaposlenih na GI. Resnost situacije se je odrazila v dosledni realizaciji dogovorov in navodil ter polni
prilagodljivosti delovnega časa potrebam delovnih procesov. Plod usklajenega dela je pozitiven (glede na
okoliščine izjemen) poslovni rezultat, ob uspešnem odvračanju okužb z boleznijo COVID-19 (v letu 2020 so bile
potrjene štiri okužbe zaposlenih v domačem krogu, žal dve s težjim potekom bolezni in dolgotrajnim okrevanjem).
Letno poročilo je sestavljeno v skladu z mednarodnimi standardi poročanja GRI (Global Reporting Initiative) in v
celoti izraža dejansko stanje.
V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno:
1. Finančno poslovanje,
2. Upravljanje s človeškimi viri,
3. Izobraževanje,
4. Investicije.
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2.1

Finančno poslovanje

Finančni plan je Svet inštituta sprejel na 75. seji dne 24. februarja 2020, Program dela državne geodetske službe
za leto 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 25. 2. 2020 s sklepom št. 35301-1/2020/3, dne 12.03.2020
je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Vrsta prihodka

Znesek

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in po pooblastilu

2.237.000 €

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe-skladi evropske skupnosti

100.000 €

Prihodki iz storitev na področju raziskav in razvoja

170.000 €

Prih. od prodaje proizvodnje in storitev na trgu

400.000 €

Drugi prihodki
Zmanjšanje prihodkov – sofinanciranje nalog financiranih iz skladov evropske
skupnosti
Skupaj
Vrsta odhodka

1.000 €
16.000 €
2.924.000 €
Znesek
100.000 €

Investicije
Material

35.000 €

Storitve

1.050.000 €

Plače

1.700.000 €
37.500 €

Stroški drugi

1.500 €

Finančni odhodki
Skupaj

2.924.000 €
Tabela: Planirani prihodki in odhodki GI v letu 2020

Zaradi poznega sprejema programa del za leto 2020, postopkov menjave Vlade RS in predvsem epidemije bolezni
COVID-19 ter njenih posledic, je bilo potrebno operativni plan izvedbe nalog prilagajati novim dejstvom.
Plan prihodkov je bil s skrajnimi napori dosežen, zaradi uvedbe ukrepov zniževanja stroškov pa so bili odhodki
nižji od planiranih. Zaradi permanentnega spremljanja in nadzora razmerja prihodki – odhodki, pozitivno finančno
poslovanje, po konsolidaciji v poletno-jesenskem obdobju, ni bilo ogroženo.
GI je tako v letu 2020 ustvaril skupaj 2.941.527 € (neto) celotnih prihodkov in 2.818.747 € (neto) celotnih
odhodkov. Prihodki so bili za 17.527 € višji, odhodki pa za 105.253 € nižji od prvotno planiranih.
Dejansko realizirane naloge javne službe in po pooblastilu so skupaj vrednostno znašale 2.216.132 € neto in sicer
1.846.936 € naloge javne službe in 369.196 € naloge po pooblastilu.

Grafikon: Prihodki in stroški po mesecih (načelo denarnega toka)
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Stroške iz prvih treh četrtin leta GI praviloma pokriva predvsem iz tržnih aktivnosti, ostanka presežka iz preteklih
koledarskih let ter delno tudi z najemom okvirnega kredita. V letu 2020 je ostal denarni tok stabilen izključno
zaradi dolgoletnega večanja sposobnosti internega financiranja izvedbe projektov, v jesenkem obdobju pa tudi na
račun povečane izvedbe nalog s sekvenčnim plačevanjem po opravljenem delu.
GI že vrsto let del sredstev in časa namenja racionalizaciji in reorganizaciji delovnih procesov, dodatnemu
izobraževanju in samoizobraževanju zaposlenih, tehnološkim izboljšavam in predvsem notranjemu razvoju novih
tehnologij in produktov, saj le tako lahko uspešno sledi novim zahtevam naročnikov, tako na trgu kot tudi na
ravni potreb izvedbe nalog javne službe. Prav navedeno je v letu 2020 omogočilo hitro reorganizacijo in
učinkovito izvedbo nalog ob (večinskem) delu na daljavo!
V nadaljevanju so podane analize strukture naročnikov in virov prihodkov. Z večletnim sledenjem podatkov, je
zagotovljeno permanentno prilagajanje spremenjenim zahtevam naročnikov oziroma spremembam na trgu.
Največji naročniki GI so neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna (v okviru nalog javne službe in
po postopkih oddaje javnih naročil), izvedba nalog za celoten javni sektor pa tudi v letu 2020 predstavlja več kot
80 % obsega izvedenih del GI.

Grafikon: Delež največjih naročnikov v opravljenem prometu v letu 2020

Po opravljenem prometu je GI s tremi največji naročniki v letu 2020 pridobil več kot 57% vseh prihodkov:

Naročnik

Delež prometa v letu 2020

Minstrstvo za okolje in prostor

Delež prometa v letu 2019

6,23%

2,97%

Geodetska uprava RS

31,49%

41,03%

Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo
za
kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

11,15%

20,11%

5,65%

5,70%

JARD

8,68%

5,34%

MORS

5,43%

4,02%

DRSV
Stanovanjski sklad RS

14,98%

4,10%

3,00%

3,22%

Ostali

13,39%

13,51%

Tabela: Primerjava opravljenega prometa med leti 2020 in 2019
V strukturi prihodkov pomemben delež obsegajo tudi drugi viri, zlasti sredstva pridobljena za projekte financirane
po različnih programih EU in sredstva namenjena raziskovalno-razvojni dejavnosti. Primerjava podatkov skozi leta
kaže na vse večji krog naročnikov (razpršenost naročnikov), ob siceršnji stalnosti največjih naročnikov v
preteklem srednjeročnem obdobju.
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Grafikon: Primerjava prihodkov po virih
V strukturi prihodkov delež prihodkov za opravljanje nalog javne službe in po pooblastilu v letu 2020 znaša
75,34%. Ostala sredstva je GI pridobil na razpisih, financiranih iz skladov evropske skupnosti (3,91 % celotnega
obsega) ter po postopkih oddaje javnih naročil s kandidiranjem na javnih razpisih oz. od različnih gospodarskih
subjektov (20,76 % celotnega obsega vključujoč raziskave in razvoj).
Kot je razvidno iz primerjave virov prihodkov (glej tabelo: Primerjava deleža prihodkov po virih po letih), delež
prihodkov po posameznih virih periodično niha. Nihanja nastopajo zaradi prilagoditve izvedbi večjih državnih
strateških projektov, torej posebnih nalog, zaradi katerih se v nekaterih letih delež prihodkov iz naslova javne
službe in javnega pooblastila opazno poveča. Navedeno se odraža tudi v poslovnem letu 2020, ob sicer
sovpadlem upadu obsega prihodkov za izvedbo projektov financiranih po programih EU, ki pa so prav tako
podvrženi nihanjem vezanim na posamezna obdobja EU perspektiv (trenutno priprave na novo).

* V letih 2015 do 2020 prikazana rast prihodkov javne službe je v večji meri posledica izvedbe obsežnih strateških
državnih projektov financiranih po programih kohezijske politike (EU).
Grafikon: Primerjava deleža prihodkov po virih po letih
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2.1.1

Poročilo o poslovanju v okviru javne službe

Kot je razvidno iz podrobnega poročila v nadaljevanju, je GI izpolnil vse sprejete (oziroma posamezne kasneje
spremenjene) pogodbene obveznosti za leto 2020.
Dejansko prevzete obveznosti za naloge državne geodetske službe po Programu dela Geodetskega inštituta
Slovenije za leto 2020 so bile realizirane v skupni vrednosti 2.216.131,57 €, kar predstavlja 67% planiranega
obsega nalog javner službe za leto 2020. Navedeni obseg vključuje tudi izvedbo postopkov oddaje javnih naročil
in nadaljnji nadzor izvedbe del izvajanih s strani zunanjih izvajalcev (vključuje vrednost nalog izvedenih s strani
zunanjih izvajalcev).
Navedene spremembe vrednosti glede na prvotno potrjeni obseg nalog javne službe so posledica poznega
sprejema Programa del GI (Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 25.2.2020) in predvsem temu sledeče
razglasitve epidemije bolezni COVID-19 z obsežnimi posledicami za poslovno okolje na domači in mednarodni
ravni ter vpliva sledečih sprememb prioritet v nalogah javne uprave - to je zaradi objektivnih razlogov na katere
GI ni imel vpliva.
V letu 2020 so bile, poleg vrste nalog z obsežnim pogodbeno določenim zmanjšanjem obsega, v celoti neizvedene
načrtovane naloge vzdrževanja topografskih podatkov in Državnih topografskih kart (z izjemo nekaterih posebnih
nalog na področju kartografije in topografije za potrebe Ministrstva za obrambo), naloge strokovno-tehnične
podpore uvedbi množičnega vrednotenja nepremičnin, implementacije prostorske in gradbene zakonodaje,
zagotavljanja trajnostne mobilnosti ranljivih skupin, podatkovne podpore javnemu potniškemu prometu in mreži
polnilnic alternativnih goriv. Na obseg je vpilava tudi soodvisnost nalog oziroma posledice sprememb predvidenih
pogodbenih terminskih planov predhodnih nalog, ki so zagotavljale nujne vhodne podatke.
Podrobno poročilo o izvedbi posameznih nalog javne službe je podano v točki 3.

2.1.2

Poročilo o poslovanju zunaj okvira javne službe

GI naročila pridobiva tudi zunaj okvira javne službe, od gospodarskih in drugih subjektov ter s kandidiranjem na
javnih razpisih na domačih in tujih trgih. V sklop nalog izven okvira javne službe so vključene naloge:
1. financirane iz skladov evropske skupnosti,
2. raziskovalno razvojne naloge, financirane s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost,
3. druge naloge, ki jih GI pridobi v postopkih oddaje javnih naročil oziroma po individualnih dogovorih.
Skupni tako ustvarjeni prihodki za leto 2020 znašajo 725.396 € neto, od tega za naloge, financirane iz skladov
evropske skupnosti 114.949 € ter po postopkih oddaje javnih naročil s kandidiranjem na javnih razpisih oz. od
različnih gospodarskih subjektov 610.447 €. V strukturi prihodkov predstavlja delež sredstev pridobljenih na
razpisih, financiranih iz skladov evropske skupnosti 3,9 % celotnega obsega ter po postopkih oddaje javnih
naročil s kandidiranjem na javnih razpisih oz. od različnih gospodarskih subjektov 20,8 % celotnega obsega,
vključujoč raziskave in razvoj.
GI s ciljem dolgoročnega stabilnega poslovanja in zagotavljanja visoke kakovosti izvedbe nalog (to je
zagotavljanja permanentne strokovne kompetentnosti na celotnem spektru nalog javne službe) ciljno prilagaja
delež projektov financiranih iz sredstev Evropske skupnosti ter ostalih virov. Ob tem je potrebno poudariti, da se
interne razvojne aktivnosti GI, skladno z izbranim modelom projektnega financiranja, pokrivajo skoraj v celoti iz
presežkov tržnih aktivnosti. Enako se iz presežkov tržnih aktivnosti pokriva delež obveznega sofinanciranja
projektov po programih Evropske skupnosti.
Ponoviti velja tudi, da je izvedba tovrstnih nalog bistvena za ohranjanje strokovne kakovosti (aplikativnih znanj),
kot tudi, da je dejanska vsebina tako pridobljenih nalog praviloma povezana z opravljanjem temeljnega
poslanstva inštituta, saj gre večinoma za raziskovalno razvojne in ekspertne naloge s področja zagotavljanja
storitev in izdelkov v funkciji pokrivanja javnega interesa.
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2.2

Upravljanje s človeškimi viri

Na področju upravljanja s človeškimi viri smo bili, kot že v preteklih letih, tudi v letu 2020 soočeni z izzivom
potrebe po kadrovski krepitvi, ob omejeni razpoložljivosti kadrov s specifičnimi znanji na trgu dela.
Upad akademsko visoko izobraženega kadra z dolgoletnimi izkušnjami (ena prekinitev delovnega razmerja v letu
2020, tri porodniške odsotnosti, dve dolgotrajni bolezenski odsotnosti, pet daljših bolezenskih (COVID-19)
odsotnosti in štirje zaposleni s skrajšanim delovnim časom) smo delno uspeli nadomestiti z zaposlitvijo novih
sodelavcev. Vodstvo je sledilo kadrovskemu načrtu za leto 2020, ki je predvideval kadrovsko krepitev zaradi
potreb nadomeščanja oz. krepitve kompetenc in tudi projektnega dela pri izvedbi obsežnih nalog financiranih iz
virov kohezijske politike EU.
Konec leta 2020 je bilo na GI zaposlenih 52 oseb. Skladno s planom zaposlovanja in kadrovskim načrtom je zaradi
povečanega obsega dela za čas izvajanja projektov v letu 2020 nadaljevalo delo osem in nastopili zaposlitev še
trije novi sodelavci, ki ob koncu leta nadaljujejo s projektnim delom.
V nadaljevanju sta podani tabeli in grafa, iz katerih sta razvidna:
• stopnja izobrazbe zaposlenih in
• starost zaposlenih na dan 31.12.2020.

Stopnja izobrazbe
zaposlenih
IX. stopnja
VIII. stopnja
VII. stopnja
VI. stopnja
V. stopnja
IV. stopnja
III. stopnja
SKUPAJ

Število zaposlenih (31.12.2020)
3
5
32
5
3
3
1
52

Tabela: Stopnja izobrazbe zaposlenih

Grafikon: Stopnja izobrazbe zaposlenih (delež)

Starost zaposlenih

Število zaposlenih (31.12.2020)

do 35

17

od 36 do 45

15
9
11
52

od 46 do 55
nad 56
SKUPAJ
Tabela: Starostna struktura zaposlenih
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Grafikon: Starostna struktura zaposlenih (delež)
Kadrovska struktura zaposlenih glede na izobrazbo izkazuje, da ima več kot 86% zaposlenih šesto oziroma višjo
stopnjo izobrazbe, kar ustreza usmeritvi GI v izvedbo visoko strokovno zahtevnih nalog. Enako se sicer v deležih
ustrezno izkazuje tudi starostna struktura, a ostaja zavedanje, da se ob staranju zaposlenih razmerja lahko kmalu
poslabšajo, zato bo pozornost tudi v prihodnjih letih usmerjena v zaposlovanje mladih perspektivnih kadrov.

2.3

Izobraževanje

GI že vrsto let, skladno s svojo politiko in smernicami, skrbi za razvoj kadrov ter tako permanentno podpira
dodatno izobraževanje zaposlenih. Z novostmi in razvojem stroke se zaposleni seznanjajo na enodnevnih in
večdnevnih seminarjih, tečajih in konferencah, kjer tudi aktivno sodelujejo s svojimi prispevki. Poleg omenjenega
nujnega usposabljanja za potrebe izvedbe tekočih nalog, sta po napotitvi inštituta v letu 2020 dve osebi zaključili
študij za pridobitev magistrskega naziva, ki ga je zaključil tudi štipendist inštituta, tri osebe pa nadaljujejo študij
za pridobitev naziva doktor znanosti.
V letu 2020 je sodelavka nadaljevala študij Hidrografije za pridobitev certifikata Cat B Hydrographic Survey
Course (Hidrografska izmera) – vse po standardih Mednarodne hidrografske organizacije. Študij je bil izveden na
daljavo, praktični del pa je, zaradi omejitve potovanj v tujino, prestavljen na leto 2021 (ukrepi v vezi bolezni
COVID-19).
Ker GI opravlja specifične naloge za katere je ustrezen kader skoraj nemogoče pridobiti na trgu, le tega dodatno
permanentno usposabljamo tudi v krogu oziroma s sodelovanjem strokovnih kadrov inštituta. Interno
usposabljanja izvajamo v okviru splošnih in posebnih programov usposabljanja, posamezni razvojni projekti
oziroma strokovna področja pa so redno predstavljani na periodičnih srečanjih zaposlenih. Usposabljanja so bila v
letu 2020 v veliki večini izvedena na daljavo z uporabo IKT (ukrepi v vezi bolezni COVID-19).

2.4

Investicije

V letu 2020 je GI izvajal izključno nujne investicije v posodobitev IKT (zamenjava dotrajane računalniške opreme,
nabava dodatnega števila prenosnih osebnih računalnikov in investicije v mrežne povezave ter enote za
shranjevanje in obdelavo podatkov), vse za potrebe podpore oziroma nadgradnje dela na daljavo. Načrtovane
investicije v vzdrževanje prostorov in nabavo druge opreme niso bile izvedene (ukrepi v vezi bolezni COVID-19).

14

Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2020

3

Poročilo o izvedbi letnega programa dela Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2020

Program dela državne geodetske službe za leto 2020, katerega sestavni del je Program del Geodetskega inštituta
Slovenije je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 25. 2. 2020 s sklepom št. 35301-1/2020/3.
Program zaradi epidemije bolezni Covid-19 in njenih posledic ni bil izveden v celoti. Vrsta nalog javne službe se ni
izvedla, nekatere naloge so bile po obsegu močno zmanjšane ali pa je bila izvedba nalog terminsko zamaknjena in
se nadaljuje v letu 2021.
V nadaljevanju je, po posameznih področjih delovanja GI, podano poročilo o realizaciji nalog GI po programu dela
državne geodetske službe za leto 2020.

3.1

Področja delovanja Geodetskega inštituta Slovenije po Programu dela državne geodetske
službe

A.

Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2020 s področja dela Geodetske uprave
Republike Slovenije

GEODEZIJA IN TOPOGRAFSKI SISTEMI
2.
Državni geodetski referenčni sistem
2.1
Državna geodetska infrastruktura
Realizacija Storitve omrežja stalnih postaj GNSS
Redne operativne in izvedbene naloge so vsebovane v dveh sklopih:
- sklop 1: Operativno delovanje omrežja SIGNAL
- sklop 2: Operativno delovanje mreže 0. reda
Vsak sklop so sestavljale posamezne naloge. Izvajala so se redna mesečna poročanja, katerih namen
je redno obveščanje naročnika o delovanju omrežja in izvedenih aktivnostih. Vsebujejo mesečne
preglede dogodkov v zvezi z omrežjem SIGNAL in mreže 0. reda, vključno z zapisniki redne kontrole
delovanja omrežja. Končno letno poročilo pa vsebuje podrobni opis vseh faz dela in opravljenih nalog.
Pogodba št.: 2552-20-000022.
Naloga je bila realizirana v celoti.
3.
Državni topografski sistem
3.1
Topografski podatki
Realizacija Priprava vhodnih podatkov in kontrola pridobljenih topografskih podatkov
Naloga ni bila realizirana.
Lidarsko podprte prostovoljske geografske informacije za ugotavljanje topografskih
sprememb
V raziskovalnem projektu, ki ga sofinancirajo ARRS, MORS in GURS in ki ga vodimo na GI, smo v letu
2020 opravili spletno anketo z naslovom »Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri sporočanju sprememb
na topografskih kartah oz. zemljevidih?«. Celotno anketo je izpolnilo 653 anketirancev. Anketa je
preučevala dosedanje izkušnje anketirancev z uporabo različnih kart (tiskanih ali spletnih) ter
dosedanje izkušnje z udejstvovanjem v prostovoljnih aktivnostih ter poglede anketirancev na to, kdaj
bi bili pripravljeni poslati opažene spremembe v prostoru inštituciji, ki se ukvarja z ažuriranjem kart.
Podrobno bodo rezultati predstavljeni v objavah v letu 2021. Glavna ugotovitev ankete pa je, da če
želimo, da nam bodo prostovoljci pošiljali potencialne popravke za karte, da moramo poleg aplikacije,
ki omogoča vnos takih popravkov, omogočiti tudi direkten kontakt potencialnih prostovoljcev z
inštitucijo, ki zbira take podatke, torej tudi sporočanje popravkov preko e-pošte oz. telefona.
Pogodba št.: 2552-19-000070.
Raziskovalna naloga se izvaja daljše časovno obdobje in je bila za leto 2020 realizirana v celoti.
3.2
Zemljepisna imena
Realizacija Odprava vsebinskih napak v registru zemljepisnih imen

Naloga ni bila realizirana.
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3.3
Podatki daljinskega zaznavanja
Realizacija Kontrola kakovosti izdelkov cikličnega aerofotografiranja
V letu 2020 je bila izvedena kontrola kakovosti izdelkov Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS)
za za 4 območja aerofotografiranja in sicer: Koper, Postojna, Nova Gorica in Jesenice.
Do prekinitve zaradi korona virusa pa se je zvajala tudi študija možnosti hkratnega laserskega
skeniranja in aerofotografianja v času neolistanja. Predvidoma naj bi se projekt nadaljeval v letu
2021.
Pogodba št.: 2552-20-000030.
Naloga je bila realizirana v celoti.
Študije drugih tehnik daljinskega zaznavanja

Naloga ni bila realizirana.

3.4
Državne in vojaške karte
Realizacija Obnova državne in vojaške topografske karte v merilu 1 : 50 000
Vzdrževale so se državne in vojaške topografske karte v merilu 1 : 50 000 (DTK/VTK 50) po načelih
obnovljenega redakcijskega načrta, in sicer je bilo izvedeno: obnova dveh listov karte z uporabo
podatkov laserskega skeniranja za obnovo podatkov cestnega omrežja, sistematična obnova jam in
brezen za četrtino Slovenije. Tiskana sta bila dva obnovljena lista VTK 50.
Posodobitev kartografskih podlag 1: 25.000.
V okviru izvajanja triletnega projekta posodobitve kartografskih podlag merila 1 : 25 000 je GI izvedel
razvojno tehnična dela (priprava kartografskih virov, vzpostavitev kartografske osnove, koordinacija
in nadzor nad izdelavo kartografskih podlag, zagotavljanje enotnosti postopkov in kontrola kakovosti)
za izdelane sistemske liste južne Slovenije.
Posodobitev kartografskih podlag 1 : 25.000 je potekala v dveh, medsebojno ločenih nalogah. Prva
naloga, ki jo je izvajal Geodetski inštitut, obsega razvojno-tehnične naloge (R) skladno z 28. in 32.
členom Zakona o geodetski dejavnosti (ZGEOD-1)(Uradni list RS, št. 77/2010).
Izvedba razvojno-tehničnih nalog pri posodobitvi kartografskih podlag 1: 25.000 je obsegala:
1.1 Pripravo kartografskih virov
• priprava osnovnih, dopolnilnih in pomožnih virov za uporabo v vzpostavitvi kartografske podlage v
merilu 1 : 25.000,
• priprava osnovnega vektorskega sloja reliefa (plastnice in skalovje),
• izdelava zveznega poltonskega senčenja,
• dopolnilna ročna generalizacija objektov,
• dodatna ročna ureditev vira za pokritost tal.
1.2 Vzpostavitev kartografske osnove
• priprava osnovne delovne datoteke,
• vzpostavitev kartografske osnove na osnovi pripravljenih virov (relief, komunikacije, hidrografije,
naselja in objekti, meja, pokritost tal, zemljepisna imena ter matematični elementi),
2.1 Koordinacijo izdelave posodobitve kartografskih podlag, nadzor nad izdelavo in zagotavljanje
kakovosti
• zagotavljanje enotnosti postopkov pri posodobitvi kartografskih podlag,
• izvajanje zunanje kontrole izvajalca za izvedbo operativno tehničnih nalog (nadzor nad izdelavo),
• nudenje strokovne podpore naročniku in izvajalcu,
• izvajanje nalog redaktorja,
• kontrola kakovosti in enotnosti oddajnih gradiv,
• potrditev ustreznosti oddajnih gradiv.
Predmet naloge je izdelava listov karte VTK 25 območja meje Republike Slovenije z Republiko
Hrvaško, ki bodo izdelani v roku treh let. Delo poteka po posameznih območjih, ki jih je za
posamezna leta izdelave določil naročnik. V letu 2020 je bilo potrebno izdelati 23 listov.
Pogodbe št.: 2552-20-000044, 4300-255/2018-2, 4300-280/2018-1.
Naloga je bila realizirana v okviru zmanjšanega obsega.
Priprava podatkov za EBM in ERM
Naloga ni bila realizirana.
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3.5

Posebne naloge na področju kartografije in topografije za potrebe Ministrstva za
obrambo
Realizacija Izdelava in tisk 30 sistemskih listov NATO interoperabilne Vojaške topografske karte 1 :
25.000 (VTK 25)
Izdelanih in natisnjenih je bilo 30 sistemskih listov NATO interoperabilne Vojaške topografske karte 1
: 25 000 (VTK 25).
V okviru naloge je bila izvedena izdelava in tisk Vojaške topografske karte Republike Slovenije v
merilu 1 : 25 000, ki mejijo na Republiko Hrvaško.
Naloga je obsegala:
• izdelavo izvenokvirne in medokvirne vsebine za vsak predmetni list karte,
• izrez predmetnega lista iz zvezne karte, ureditev napisov po notranjem okvirju karte,
• pripravo za tisk,
• izdelava reprodukcijskih originalov in oddajnih gradiv,
• tisk v skupni nakladi 10.000 kom.
Izdelani so bili listi NL 33-05-23-4 Rogaška Slatina, NL 33-05-24-3 Rogatec, NL 33-05-24-4 Kozminci,
NL 33-05-29-2 Podčetrtek, NL 33-08-10-2 Gabrje, NL 33-08-11-1 Opatova gora, NL 33-08-08-3
Kozarišče, NL 33-08-08-4 Babno Polje, NL 33-08-10-4 Metlika, NL 33-08-11-3 Rosalnice, NL 33-08-132 Ilirska Bistrica, NL 33-08-14-1 Snežnik, NL 33-08-14-2 Čabar, NL 33-08-16-2 Črnomelj, NL 33-0817-1 Marindol, NL 33-08-13-4 Novokračine, NL 33-08-14-3 Klana, NL 33-08-16-3 Stari trg ob Kolpi,
NL 33-08-16-4 Vinica, NL 33-08-17-3 Preloka.
Pogodbe št.: 4300-183/2020-1
Naloge so bile realizirane v celoti.
Vzdrževanje VFR vojaške letalske navigacijske karte RS v merilu 1 : 250 000 (VFR 250).
Naloga ni bila izvedena, zaradi obvestila naročnika glede načrtovanih skorajšnjih večjih sprememb
parametrov zračnega prostora nad Letališčem Cerklje ob Krki.

EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN
5.

Vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc

5.1

Informacijska podpora vodenju nepremičninskih evidenc

Realizacija Podpora delovanju aplikativne rešitve za sprotno skeniranje vsebine elaboratov in
dokumentov upravnega postopka na področju ZK in KS
Izvedena je bila podpora delovanju aplikativne rešitve za sprotno skeniranje vsebine elaboratov in
dokumentov upravnega postopka na področju zemljiškega katastra in katastra stavb, zagotavljanje
nemotenega delovanja programske rešitve z rednim spremljanjem delovanja.
Pogodbi št.: 2552-19-000015 in 2552-20-000001

Naloga je bila realizirana v celoti.

5.3
Izboljšava podatkov nepremičninskih evidenc
Realizacija Izvedena je bila primerjava identificiranih neevidentiranih stavb v katastru stavb iz novega

triletnega cikla identifikacije, ki je bil izveden z uporabo podatkov cikličnega aerosnemanja
(CAS) in laserskega skeniranja Slovenije (LSS).
Izvedena je bila redna periodična uskladitev poteka mej občin iz Registra prostorskih enot z
mejami parcel iz zemljiškega katastra, kot posledica izvedenih postopkov sprememb mej
parcel v zemljiškem katastru.
Izvedeno je bilo sodelovanje v postopkih pregleda podatkov in elaboratov na področju GJI
ter evidentiranja sprememb v evidenci ter sodelovanje pri operativni izvedbi lokacijske
izboljšave (skupno na območju 62 katastrskih občin).
Pogodbi št.: 2552-19-000015 in 2552-20-000001
Naloga je bila realizirana v okviru zmanjšanega obsega.
7.
7.4

MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
Strokovne naloge in podpora projektu
uveljavljanja PO
Realizacija Naloga ni bila realizirana.
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8.
8.1

INFRASTRUKTURA ZA PROSTORSKE INFORMACIJE
Vključevanje podatkov GU v razvojne in raziskovalne projekte

Realizacija V okviru pogodbe so bile izvedene naslednje naloge:
1. Popis stanja, potreb in predlaganih nadgradenj podatkov in prostorske podatkovne infrastrukture
po večjih uporabnikih na državni in lokalni ravni. Zbrane so bile vse z zakonom predpisane
podatkovne potrebe po prostorskih podatkih, kot tudi druge uporabniške zahteve ki jih imajo do
prostorskih podatkov večji uporabniki na državni in lokalni ravni.
2. Identifikacija poslovnih potreb države in občin po izboljšavi in dopolnjevanju prostorske
podatkovne infrastrukture (podatki, procesi, kadri).
a. Zbrani so bili vsi podatki, ki so potrebni za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki
funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala izpolnjevati podatkovna infrastruktura. Poslovne potrebe države
in občin so bile opisane v obliki tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev.
b. Poslovne potrebe so bile preverjene tudi z vidika podpore gospodarstvu za njihovo večjo
konkurenčnost in poenostavitev njihovega poslovanja.
3. Identifikacija možnih ukrepov za izboljšanje obstoječih in zagotovitev manjkajočih podatkov za
različne potrebe ter ocenjen njihov vpliv na gospodarski razvoj države in področje upravljanja s
prostorom in varstva okolja (prehod v nizkoogljično družbo, prilagajanje podnebnim spremembam).
a. Izdelana je bila analiza stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni
mogoče izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante
identificiranih ukrepov za izboljšanje obstoječih in manjkajočih podatkov.
b. Obravanih in ocenjenih z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta je bilo več možnih
variant.
c. Ocenjen je bil potreben čas in stroški za izboljšanje obstoječih in zagotovitev manjkajočih podatkov
za različne potrebe.
d. Izdelana je bila analiza uporabniških potreb, ki vsebuje ekonomske analize in študije, ki
utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost in koristnost investicije ter usklajenost s predvideno
strategijo razvoja.
e. Identificirani so bili ukrepi in opredeljeni z vidika tehnično-tehnoloških potreb in z izdelanim
načrtom potrebne opreme.
f. Preverjena je bila možnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva, ter vključitve v medregionalne,
regionalne ali medobčinske sisteme oziroma povezave.
4. Izdelan je predlogi ukrepov in akcijski načrt izvedbe ukrepov. V drugem delu naloge je bila izbrana
optimalna varianta. Zanjo je bila izdelana analiza stroškov in koristi z elementi, ki so vsebina
predinvesticijske zasnove in sicer:
i. analiza stanja s prikazom obstoječih in predvidenih potreb po investiciji (projekcije povpraševanja)
ter usklajenosti investicijskega projekta z državno strategijo razvoja Slovenije, usmeritvami Skupnosti,
prostorskimi akti ter drugimi dolgoročnimi razvojnimi programi in usmeritvami, upoštevaje tudi
medsebojno usklajenost področnih politik;
ii. analiza tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se izvajajo v okviru javne službe
oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev;
iii. analiza potrebnih kadrovskih resursov za izvedbo optimalne variante ter njenega vpliva na
zaposlovanje z vidika ekonomske in socialne strukture družbe;
iv. okvirni časovni načrt izvedbe investicije z dinamiko investiranja;
v. okvirno finančno konstrukcijo z analizo o smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva;
vi. izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja
vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne
koristnosti) posameznih variant ter opis tistih stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem;
vii. opis meril in uteži za izbiro optimalne variante z utemeljitvijo izbire optimalne variante.
5. Izdelan je predlogi za uskladitev in način umestitve upravičenih ukrepov v Naložbene potrebe
Slovenije za obdobje 2021-2027 v okviru kohezijske politike (umestitev v razvojne prioritete in
različne razvojne programe) ter usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim
dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi
dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti.
6. Pripravjeni so bili podatki potrebni za izračune za presojo upravičenosti ukrepov v skladu s predpisi
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (analiza stroškov in
koristi, analiza stroškovne učinkovitosti, analiza tveganja, analiza občutljivosti, analiza vplivov,
multikriterijska analiza in druge primerne metode, ki upoštevajo pravila stroke ter posebnosti
posameznega področja).
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a. Izdelan je bil časovni načrt vseh aktivnosti, potrebnih za izvedbo projekta in vzpostavitev
poslovanja (obratovanja).
b. Izdelan je bil seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne, tehnične in
druge dokumentacije po veljavnih predpisih.
c. Določeni so bili fizični in finančni kazalniki za spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev ter način
in potek vrednotenja učinkov med izvedbo projekta in obratovanjem.
7. Izdelan je bila organizacija izvedbe možnih in upravičenih ukrepov ter opredeljena vloga Geodetske
uprave ter drugih deležnikov v tem procesu – podana so bila tudi izhodišča za izvajanje nove razvojne
paradigme (lokalno- državno partnerstvo in javno/zasebno partnerstvo).
8. Izdelana je strategija komunikacije projekta za potrebe umestitve predlaganih ukrepov v
Naložbene potrebe Slovenije za obdobje 2021-2027 v okviru kohezijske politike, kot tudi za sistemsko
delovanje infrastrukture za prostorske informacije ter njeno vključevanje v različne druge strateške
dokumente v državi.
Št. Pogodbe: 2550-20-000016
Naloga je bila realizirana v celoti.
10.
DISTRIBUCIJA IN PODPORA UPORABNIKOM
10.1
Razvoj in podpora delovanju distribucijskega sistema
Realizacija Na podlagi javnega pooblastila, določenega v Zakonu o geodetski dejavnosti, je Geodetski inštitut
izvajal naloge hranjenja aerosnemanj in naloge izdajanja podatkov ter analize informacij iz shranjenih
aerosnemanj.
Nadaljevala se je sistematična digitalizacija dela letalskih posnetkov, ki se hranijo na filmih. V letu
2020 je bilo digitaliziranih 11.700 aerofotografij ter pregledana in dopolnjena meta-podatkovna zbirka
skeniranih aerofotografij za potrebe nadaljevanja digitalizacije.

10.2.

Pogodba št.: C2552-20-000023.
Naloga je bila realizirana v celoti.
Izdajanje podatkov SIGNAL

Realizacija Posredovanja podatkov opazovanj stalnih postaj GNSS omrežja SIGNAL
V okviru naloge Posredovanje podatkov stalnih postaj GNSS omrežja SIGNAL smo v letu 2020 izvajali
dela v okviru petih delovnih sklopov:
• sklop A: Tehnično vzdrževanje sistema za posredovanje podatkov
• sklop B: Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL
• sklop C: Souporaba podatkov in storitev preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL
• sklop D: Vzdrževanje sistema za klicni dostop
• sklop E: Administracija
Namen naloge je bil preoblikovanje osnovnih podatkov stalnih postaj GNSS tako, da jih lahko
uporabniki uporabljajo v realnem času, naknadno preko pridobljenih RINEX podatkov izvedejo
obdelavo podatkov, ali preko uporabe storitve TOP. Različne preoblikovane podatke posredujemo
naročnikom ter skrbimo za administracijo naročnikov.
Pogodba št.: C2552-20-000024
Naloga je bila realizirana v celoti.
12.
INVESTICIJE, PODPORNA DEJAVNOST IN ADMINISTRACIJA
12.5
Usposabljanje uslužbencev geodetske uprave
Realizacija Naloga ni bila realizirana.
12.6.

Mednarodno sodelovanje in članarine

Realizacija Naloga ni bila realizirana.

B.

Naloge Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2020 s področja dela drugih resorjev

13.1
13.1.1

Ministrstvo za infrastrukturo
Tehnična pomoč in svetovanje na področju hidrografske dejavnosti
Pogodba št.: 2430-19-100019 in 2430-19-100020 ter 2430-20-100017, (naloga predstavlja združitev
dveh permanentnih nalog Tehnična pomoč in svetovanje na področju hidrografske dejavnosti in
Vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija uporabnikom)
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Naloga je bila za leto 2020 realizirana v celoti
V letu 2020 so bila opravljena naslednja dela:
strokovno-tehnična in razvojna podpora:
• pri stikih MzI z domačimi institucijami, ki uporabljajo hidrografske podatke in karte,
• pri obveznih stikih naročnika z Mednarodno hidrografsko organizacijo (IHO), ki izhajajo iz članstva
Slovenije v tej organizaciji,
• pri stikih Slovenije s posameznimi hidrografskimi uradi (HO) drugih držav in
• pri sodelovanju in izmenjavi podatkov z Regionalnim centrom za elektronske karte (RENC ICENC).
• dopolnjevanje digitalne baze hidrografskih meritev z novimi meritvami drugih izvajalcev ter
pridobivanje podatkov od izvajalcev,
• dopolnjevanje digitalne baze hidrografskih meritev z lastnimi meritvami in terenskimi ogledi za
potrebe vzdrževanja kart in publikacij,
• vodenje tehničnih postopkov pri pridobivanju novih ter distribuciji obstoječih hidrografskih
podatkov
drugim uporabnikom za potrebe različnih operativnih in znanstvenih projektov,
• izmenjava hidrografskih podatkov in informacij ter pomorskih kart in publikacij s tujimi
hidrografskimi
uradi,
• vodenje arhiva kartografskih in hidrografskih podatkov,
• distribucija pomorskih kart in publikacij,
• vzdrževanje pomorskih kart in publikacij in
• pridobivanje, obdelava in arhiviranje podatkov o vseh spremembah z namenom objave le-teh v
Obvestilih za pomorščake.
Kot izvajalec je GI v imenu naročnika sodeloval pri pripravi podatkov in informacij za različne
inštitucije, opravil več terenskih ogledov in izmer za potrebe vzdrževanja hidrografske baze ter
aktivno sodeloval pri distribuciji in izmenjavi podatkov.
13.1.2

Organizacija in nadzor izvedbe hidrografskih meritev v slovenskem morju za potrebe
rednega posodabljanja pomorskih kart in publikacij
Pogodba št. 2430-20-100018
Naloga je bila realizirana v celoti.
Projekt je obsegal izvedbo naslednjih del:
• organizacija in izvedba meritev,
• sodelovanje z izbranim izvajalcem pri planiranju izmere in nadzor meritev,
• pregled, kontrola in prevzem podatkov izmere in
• izdelava hidrografskih originalov in priprava podatkov za vklop v hidrografsko bazo.
V sklopu naloge je bil, skladno z 31b členom Pomorskega zakonika, pripravljen plan izvedbe
hidrografske izmere z namenom vzdrževanja baze podatkov in pomorskih kart. Organiziran in
izveden je bil javni razpis za izbiro primernega izvajalca hidrografskih meritev in z njim sklenjena
pogodba o izvedbi meritev. Pripravljen je bil načrt hidrografske izmere in izveden nadzor izvedbe
meritev s prisotnostjo predstavnikov GI na izmeri. Pridobljeni podatki so bili pregledani in
pripravljeni za vključitev v bazo hidrografskih podatkov.
Glede na plan hidrografskih meritev je bilo leto 2020 zadnje leto v petletnem sklopu meritev.
Republika Slovenija ima tako po 25 letih batimetrične podatke visoke ločljivosti za celotno slovensko
morje.

13.1.3

Izdelava ENC kart za celotno slovensko morje
Pogodba št. 2430-20-100019
Naloga je bila realizirana v celoti.
Naloga je obsegala:
•
izbor območij elektronskih navigacijskih kart (ENC),
•
priprava hidrografskih podatkov,
•
izdelava elektronskih navigacijskih kart,
•
validacija in distribucija.
Naloga je obsegala izdelavo elektronskih navigacijskih kart (ENC) za pokritje celotnega slovenskega
morja, kjer so že bili na voljo podatki nove hidrografske izmere (do vključno leta 2019). Karte bodo
na voljo za ECDIS uporabnike (sistem za prikazovanje elektronskih kart).
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13.1.4

Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi
Pogodba št. 2430-20-100014 (dvoletna pogodba)
Naloga je bila realizirana v okviru zmanjšanega obsega.
Projekt v letu 2020 predstavlja nadaljevanje aktivnosti za širitev in vzdrževanje enotnega državnega
sloja za mobilnost ranljivih skupin.
Odziv občin in uporabnikov je bil preteklem letu zelo dober. Trenutno je vključenih 21 občin. V
letošnjem letu smo nadaljevali izvedbo standardizacije zajema in obdelave podatkov na pilotnih
občinah za novo vključene ciljne skupine (starejši). Pričeli smo z vključevanjem novih občin v projekt
ter razvoj sistema vzdrževanja zajetih podatkov na podlagi participativnih metod.
Vsi podatki so brezplačno dosegljivi na spletnem portalu http://dostopnost-prostora.si/ Redno
vzdrževani in usklajeni podatki so skupaj s pregledovalnikom predstavljajo podporno infrastrukturo
za razvoj različnih storitev.
V letu 2020 smo pripravili predlog razvoja regij in pričeli izvajati aktivnosti na pilotni regiji Koroške,
s katero smo podpisali dogovor (z RRA Koroške). Pomembno vlogo projekta nosi tudi promocija in
prenos znanj, ki vključuje vzpostavitev vloge ambasadorjev in vključitev gospodarskega sektorja v
projekt, izobraževalne delavnice in promocijske dogodke po celotni Sloveniji.
Vsebine projekta v letu 2020/2021 so naslednje:
•
test metodologije zajema za starejše na pilotnem primeru,
•
izdelava in dopolnitev obstoječe metodologije zajema ter vzdrževanje sistema,
•
vključevanje novih občin in povezovanje na nivoju regije,
•
razvoj izdelkov in storitev,
•
informiranje, promocija in prenos znanj,
•
predlog za vzpostavitev službe za mobilnost ranljivih skupin.

13.1.5

Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa
Naloga ni bila realizirana.

13.1.6

Mreža polnilnic alternativnih goriv
Naloga ni bila realizirana.

13.1.7

Zagotavljanje, vzdrževanje in verificiranje geodetskih podatkov za potrebe civilnega
letalstva
V nalogi je bil izvedeno letno vzdrževanje in verificiranje podatkov eTOD za območje 1 in območje 2
za letališče LJLJ, letno vzdrževanje in verificiranje podatkov o magnetni deklinaciji za izbrane
objekte, upravljanje digitalne zbirke eTOD in vodenje arhiva, sodelovanje z upravljalci aerodromov
pri izdelavi eTOD za območja 2a, 3 in 4 ter stalna strokovno-tehnična podpora pri pripravi navodil in
strokovnih podlag.
Pogodba št.: 2430-20-100021
Naloga je bila realizirana v okviru zmanjšanega obsega.

13.2
13.2.1

Ministrstvo za zunanje zadeve
Strokovno–tehnična podpora pri vodenju in vzdrževanju prostorskih podatkov, prikazov
in analiz za potrebe mednarodne dejavnosti Republike Slovenije
Tehnična pomoč in svetovanje Ministrstvu za zunanje zadeve
Pogodba št.: C1811-20-000058.
Naloga je bila realizirana v okviru zmanjšanega obsega.
V projektu je bila izvedena geoinformacijska, kartografska, in geodetska podpora Ministrstvu za
zunanje zadeve pri reševanju mejnih vprašanj s sosednjimi državami. Naloga je obsegala
digitalizacijo, zajemanje, obdelavo in analizo prostorskih podatkov in gradiv, izdelavo kartografskih
prikazov, preračunavanje prostorskih podatkov in koordinat med koordinatnimi sistemi ter
kartografskimi projekcijami, geolociranje, interpretacijo, arhiviranje in pregledovanje gradiva
(klasično in spletno), ter natis kartografskih prikazov v obliki in količini glede na potrebe naročnika.

13.3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2018-2021

13.3.1
Obnova podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi
razpoložljivih ortofoto (DOF) posnetkov
Pogodba št.: 2330-18-000103 (večletna pogodba).
Obseg del za leto 2020 je bil realiziran v celoti.
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V skladu s pogodbo smo v letu 2020 obnovili podatke dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
za V del Slovenije (sekcija Postojna, Koper, Nova Gorica, Jesenice). Obnova je potekala s
programskim orodjem naročnika LandUse 1.7.13 (Giselle 2.3.12) in na podlagi tehničnih zahtev in
pogojev za izvedbo projekta, ki so določeni v tehnični dokumentaciji pogodbe ter v
Interpretacijskem ključu, ki nam ga je zagotovil naročnik.
Skladno z zaključki projekta CRP V2 1620: Samodejni postopki identifikacije sprememb dejanske
rabe kmetijskih zemljišč, smo na del obnove izvedli s pomočjo opozorilnih slojev samodejno
zaznanih sprememb, ki se uporablja za pomoč pri fotointerpretaciji.
Pred pričetkom operativnega dela, so bila izvedena izobraževanje operaterjev in seznanitev z
najnovejšimi pravili ter spremembami. Projekt obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč se izvaja permanentno za območje celotne Slovenije in sicer tako, kot so na razpolago
ustrezne rastrske podlage.
Naloga po tej pogodbi se letos zaključuje. Dela so bila izvedena v celoti.
13.4
13.4.1

Ministrstvo za okolje in prostor
Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora
Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora (2019-2020)
Pogodba št.: 2550-19-530001 (večletna pogodba), Aneks št. 1 k pogodbi št. 2550-19-530001.
Naloge po tej pogodbi so se v letu 2020 zaključile. Dela so bila izvedena v celoti.
Zagotavljanje delovanja informacijskega okolja za vodenje postopkov priprave
prostorskih aktov
V okviru naloge je bilo izvedeno vzdrževanje spletne aplikacije "Delovodnik postopkov priprave
prostorskih aktov". Vzdrževanje je obsegalo manjše nadgradnje in spremembe spletne aplikacije,
dopolnitev šifrantov, dopolnitev uporabniških navodil in pomoč uporabnikom pri delu z aplikacijo.
Kazalniki prostorskega razvoja
Sistem za spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR) je projekt, ki zahteva sprotno
spremljanje in objavljanje demografskih, gospodarskih, prostorskih in stanovanjskih pojavov, ki v
obliki izračunanih kazalnikov prikazujejo stanje prostorskega razvoja v Sloveniji na nivoju različnih
prostorskih enot. Ažurnost podatkov je pri spremljanju stanovanjskega razvoja bistvenega pomena,
zato se enkrat letno izvede posodobitev prikazanih podatkov iz vseh predvidenih virov. V letu 2020
smo posodobili kazalnike na zadnje stanje dostopnih podatkov za leti 2019 in 2020.
V namen prikaza kazalnikov smo redno vzdrževali in posodabljali spletno aplikacijo, ki stanje
izračunanih kazalnikov pregledno prikazuje v obliki interaktivnih kart s prekrivnimi kartogrami.
Popis veljavnih programov opremljanja stavbnih zemljišč v RS
V okviru naloge se je izvedel popis vseh veljavnih programov opremljanja v Republiki Sloveniji. V ta
namen se je od vseh občin pridobilo podatke o veljavnih programih opremljanja, in sicer:
•
popis veljavnih odlokov o programih opremljanja stavbnih zemljišč z vsemi morebitnimi
spremembami in dopolnitvami (z navedbami o mestu objave);
•
območja veljavnosti programov opremljanja v SHP formatu;
•
podatke o stanju glede izvajanja opremljanja stavbnih zemljišč na območjih, kjer so za
opremljanje stavbnih zemljišč stavbnih zemljišč sprejeti programi opremljanja:
o
opremljanje še ni izvedeno;
o
opremljanje se izvaja;
o
opremljanje je delno izvedeno;
o
opremljanje je izvedeno v celoti.
•
podatke o tem kdo izvaja oziroma je izvedel opremljanje (občina ali se je opremljanje
izvedlo v okviru pogodbe o opremljanju).
Zajem podatkov monitoringa posegov v prostor
Naloga “Zajem podatkov monitoringa posegov v prostor” je nadaljevanje naloge »Nadaljevanje
razvoja monitoring posegov v prostor«, kjer je bil izveden razvoj metodologije ter izhodišč za
vzpostavitev (pod)sistema monitoringa posegov v prostor na področju graditve in prostorskega
planiranja. Naloga »Zajem podatkov monitoringa posegov v prostor« je bila v vsaki od dveh pogodb
razdeljena na (1) izdelavo opozorilnega sloja nelegalnih in neskladnih gradenj za približno 1/3
ozemlja Slovenije in na (2) razvoj metodologije identifikacije potencialnih utrjenih površin s
testiranjem na izbranih listih TTN 5.
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Zajem podatkov o območjih pristojnosti mnenjedajalcev in vsebinska seznanitev
akterjev
Zbirka pristojnosti mnenjedajalcev se je v pogodbi za 2019-2020 dopolnila s podatki izbranih
državnih mnenjedajalcev in lokalnih mnenjedajalcev na območju izbranih občin Osrednjeslovenske
in Primorsko-notranjske statistične regije, v pogodbi za 2020-2021 pa s podatki 136 lokalnih
mnenjedajalcev za območje 81-ih občin Podravske, Gorenjske, Goriške in Obalno-Kraške statistične
regije. Zaradi epidemije Covid-19 ni bilo mogoče izvesti seznanitve mnenjedajalcev v fizični obliki,
zato smo v dogovoru z naročnikom fizično izvedbo zamenjali z izdatnim povečanjem komunikacije
preko telefona in elektronske pošte, mnenjedajalci pa so imeli na voljo več časa za izpolnjevanje
vprašalnika. Tak način dela se je izkazal za enakovrednega prejšnjemu, saj smo tudi statistično
dobili enak odziv kot pri prejšnjih izvedbah. Izpolnjeno gradivo nam je vrnilo 64 % mnenjedajalcev,
za preostale smo v zbirko vključili inicialno stanje podatkov, ki smo ga razbrali iz javno dostopnih
virov (lokalni odloki, ZK GJI, IJSVO). Podatkovni model se je dopolnil z novimi tipi pristojnosti.
Projekt zaradi epidemije Covid-19 ni bil okrnjen in je bil izveden v polnem obsegu. Z zaključkom te
pogodbe je inicialna zbirka pristojnosti mnenjedajalcev v celoti zapolnjena.
Določitev gradbene parcele
Gradbena parcela, kot eden zmed temeljnih mehanizmov urejanja prostora, bo z novim Zakonom o
urejanju prostora (ZUreP-2) ponovno stopila v veljavo.
Gradbena parcela stavbe obsega prostorsko medsebojno povezano zemljišče, na, nad ali pod
katerim je predvidena ali se nahaja stavba, in drugo zemljišče, ki je trajno namenjeno za redno rabo
te stavbe. Gradbeno parcelo bo potrebno, po vzpostavitvi informacijske rešitve za podporo
evidentiranju gradbenih parcel stavb, določiti novim stavbam. Gradbena parcela se bo določila v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
V letu 2018 je bil pripravljen predlog navodil za določevanje gradbene parcele. V okviru dotične
naloge se je izvedla posodobitev in nadgradnja obstoječih navodil za določevanje gradbene parcele,
ki bodo podlaga za oblikovanje gradbene parcele v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja glede na
znana nova dejstva in vsebinska uskladitev navodil s ključnimi akterji ter njihova vključitev med
pravila državnega prostorskega reda.
Druge strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora
V okviru pogodbene naloge se je izvedel:
‒ tehnični pregled gradiv v postopkih priprave občinskih prostorskih načrtov (OPN), njihovih
sprememb in dopolnitev, državnih prostorskih načrtov, lokacijskih preveritev in drugih aktov;
‒ vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov (npr. zbirke podatkov o graditvi, zbirke prostorskih aktov);
‒ pripravo aktov in dokumentov MOP.
Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora (2020-2021)
Pogodba št.: 2550-20-530004 (večletna pogodba)
Naloga je bila realizirana v okviru zmanjšanega obsega.
Zagotavljanje delovanja baze in pregledovalnika podatkov masovnega zajema
V okviru pogodbene naloge se je izvedel:
• izračun dejanske rabe poseljenih zemljišč s pomočjo pripisa podrobnejše dejanske rabe
stavb pripadajočim zemljiščem in vključitev podatkov masovnega zajema pripadajočih
zemljišč objektov v bazo podatkov;
• vzdrževanje pregledovalnika masovnega zajema, ki je zagotovil redno delovanje spletne
aplikacije.
Zagotavljanje delovanja informacijskega okolja za vodenje postopkov priprave
prostorskih aktov
V okviru naloge je bilo izvedeno vzdrževanje spletne aplikacije "Delovodnik postopkov priprave
prostorskih aktov". Vzdrževanje je obsegalo manjše nadgradnje in spremembe spletne aplikacije,
dopolnitev šifrantov, dopolnitev uporabniških navodil in pomoč uporabnikom pri delu z aplikacijo.
Kazalniki prostorskega razvoja
Sistem za spremljanja stanja prostorskega razvoja« (SSSPR) je projekt, ki zahteva sprotno
spremljanje in objavljanje demografskih, gospodarskih, prostorskih in stanovanjskih pojavov, ki v
obliki izračunanih kazalnikov prikazujejo stanje prostorskega razvoja v Sloveniji na nivoju različnih
prostorskih enot. Ažurnost podatkov je pri spremljanju stanovanjskega razvoja bistvenega pomena,
zato se enkrat letno izvede posodobitev prikazanih podatkov iz vseh predvidenih virov. V letu 2020
smo posodobili kazalnike na zadnje stanje dostopnih podatkov za leti 2019 in 2020.
V namen prikaza kazalnikov smo redno vzdrževali in posodabljali spletno aplikacijo, ki stanje
izračunanih kazalnikov pregledno prikazuje v obliki interaktivnih kart s prekrivnimi kartogrami.
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Zajem podatkov monitoringa posegov v prostor
Naloga »Zajem podatkov monitoringa posegov v prostor« je nadaljevanje naloge »Nadaljevanje
razvoja monitoring posegov v prostor«, kjer je bil izveden razvoj metodologije ter izhodišč za
vzpostavitev (pod)sistema monitoringa posegov v prostor na področju graditve in prostorskega
planiranja. Naloga »Zajem podatkov monitoringa posegov v prostor« je bila v vsaki od dveh pogodb
razdeljena na (1) izdelavo opozorilnega sloja nelegalnih in neskladnih gradenj za približno 1/3
ozemlja Slovenije in na (2) razvoj metodologije identifikacije potencialnih utrjenih površin s
testiranjem na izbranih listih TTN 5.
Zajem podatkov o območjih pristojnosti mnenjedajalcev in vsebinska seznanitev
akterjev
Zbirka pristojnosti mnenjedajalcev se je v pogodbi za 2019-2020 dopolnila s podatki izbranih
državnih mnenjedajalcev in lokalnih mnenjedajalcev na območju izbranih občin Osrednjeslovenske
in Primorsko-notranjske statistične regije, v pogodbi za 2020-2021 pa s podatki 136 lokalnih
mnenjedajalcev za območje 81-ih občin Podravske, Gorenjske, Goriške in Obalno-Kraške statistične
regije. Zaradi epidemije Covid-19 ni bilo mogoče izvesti seznanitve mnenjedajalcev v fizični obliki,
zato smo v dogovoru z naročnikom fizično izvedbo zamenjali z izdatnim povečanjem komunikacije
preko telefona in elektronske pošte, mnenjedajalci pa so imeli na voljo več časa za izpolnjevanje
vprašalnika. Tak način dela se je izkazal za enakovrednega prejšnjemu, saj smo tudi statistično
dobili enak odziv kot pri prejšnjih izvedbah. Izpolnjeno gradivo nam je vrnilo 64 % mnenjedajalcev,
za preostale smo v zbirko vključili inicialno stanje podatkov, ki smo ga razbrali iz javno dostopnih
virov (lokalni odloki, ZK GJI, IJSVO). Podatkovni model se je dopolnil z novimi tipi pristojnosti.
Projekt zaradi epidemije Covid-19 ni bil okrnjen in je bil izveden v polnem obsegu. Z zaključkom te
pogodbe je inicialna zbirka pristojnosti mnenjedajalcev v celoti zapolnjena.
Tehnični pregledi gradiv postopkih priprave prostorskih aktov in vzdrževanje zbirk
prostorskih podatkov
V okviru Drugih strokovno tehničnih nalog na področju urejanja prostora so se izvajali tehnični
pregledi gradiv v postopkih priprave prostorskih aktov in vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov.
Naloga je obsegala strokovno pomoč pri tehničnih pregledih gradiv v postopkih priprave prostorskih
aktov; vzdrževanju zbirk prostorskih podatkov; pripravi aktov in dokumentov ministrstva ter drugih
podobnih nalogah MOP.
Ocena možnosti izdelave kartografske podlage v merilu 1 : 100 000 za potrebe
regionalnega prostorskega načrtovanja
ZUreP-2 uvaja regionalno prostorsko načrtovanje, ki se izvaja s pripravo regionalnih prostorskih
planov (RPP). V ta namen potrebujemo na državni ravni ustrezno kartografsko podlago, ki bo
premostila vrzel med podrobnostjo na ravni DTK 50 in generalizacijo na ravni DPK 250. V nalogi so
zato ocenjene organizacijske, podatkovne, tehnične in finančne možnosti izdelave ter vzdrževanja
kartografske podlage v merilu 1:100.000 za celo Slovenijo, ki bo namenjena regionalnemu
prostorskemu načrtovanju. Preverjeni so bili trije možni načini izdelave kartografske podlage: (1)
povečava DPK 250, (2) izdelava iz rastrske TK 100 (MORS, stanje 2003), in (3) izdelava iz DTK 50 z
generalizacijo. Izdelani so bili testni izrisi s pomočjo obstoječih kartografskih gradiv za tri območja.
Ocenjena je bila možnost za vključitev karte v državni topografski sistem.
13.4.2

Pilotni projekt za implementacijo ZUreP-2 in GZ
Naloga ni bila realizirana.

13.4.3

Geolokacijska in prostorska podpora spremljanja trajnostne mobilnosti
Naloga ni bila realizirana.

13.4.4

Preračun višin rezultatov Laserskega skeniranja Slovenije iz starega v nov višinski
sistem
Pogodba št.: 2550-20-441002
Naloge so bile realizirane v celoti.
Zaradi uvedbe novega državnega višinskega sistema (Uredba o določitvi parametrov višinskega dela
vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema (UL RS, St. 80/2018) se je v
letu 2020 izvedel preračun vse podatkov laserskega skeniranja izvedenega v letih 2011, 2014 in
2015 iz starega (SVS2000) v nov višinski sistem (SVS2010). V nalogi se je izvedel preračun višin za
georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT), oblak točk reliefa (OTR) in digitalni model reliefa
(DMR).
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13.5
13.5.1

13.5.2

13.6
13.6.1

Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje
Dostop do podatkov o upočasnitvi signala zaradi vpliva troposfere (ZTD)
Naročilnica št. N2551-20-0154
Naloga je bila realizirana v celoti.
Za potrebe določanja skupne količine vodne pare v okviru modela ALADIN je bilo potrebno
zagotoviti periodično prevzemanje podatkov o upočasnitvi elektromagnetnega valovanja zaradi
vpliva troposfere (podatkov ZTD - Zenith Total Delay - na podlagi opazovanj stalno delujočih postaj
omrežja SIGNAL).
Izvajanje nalog Nacionalnega referenčnega centra za pokrovnost (NRC Land Cover) v
okviru omrežja EIONET-SI
Pogodba št. 3007/2020 (večletna pogodba)
Naloga je bila za leto 2020 realizirana v celoti.
Izvajane so bile naloge NRC Land Cover za leto 2020.
Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode
Strokovno tehnična pomoč pri vzdrževanju prostorskih podatkovnih zbirk hidrografije in
vodnih zemljišč ter razvoju sistema za njihovo vzdrževanje
Pogodba št. 2555-19-470170 (večletna pogodba), Aneks št. 1, Aneks 2
Naloga je bila za leto 2020 realizirana v celoti.
V nalogi smo izvedli različne aktivnosti na področju nadgradnja podatkov hidrografije in vodnih
zemljišč, nudili smo podporo pri uporabi podatkov vodnih zemljišč v evidencah nepremičnin, pričeli
smo z zasnovo, vzpostavitvijo in izvajanjem procesov za vodenje podatkov ter zasnova in
vzpostavitvijo informacijske rešitve. Dodatno smo analizirali nepremičninske podatke nepremičnin v
državni lasti in upravljanju Direkcije RS za vode.

13.7

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

13.7.1

Razvoj okolja za podporo vzpostavitve javne najemne službe v Sloveniji
Pogodba št. 352-27/2019-69 (dvoletna pogodba), Aneks št. 1
Naloga je bila za leto 2020 realizirana v celoti.
Eden od temeljnih ciljev stanovanjske politike, opredeljen v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem
programu 2015-2025, je vzpostavitev javne najemniške službe za najemniško upravljanje, z
namenom spodbujanja zasebnih lastnikov nenaseljenih ali zanje neustreznih stanovanj za
dolgoročno oddajo. Naloga je obsegala pripravljalna dela za začetek delovanja javne najemne službe
(zakonodajni pogoji, pilotni projekt in izvedbeni načrt javne najemne službe), pridobivanje podatkov
in izvajanje analiz za lažje upravljanje in spremljanje razvoja stanovanjske problematike in začetek
uvajanja JNS. V analizi so zajeti različni podatkovni viri, ki omogočajo anonimizirano izvedbo analiz
glede na različne vsebinske in prostorske kriterije.

13.8

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

13.8.1

Vzdrževanje platforme, aplikacije in baze podatkov o funkcionalno degradiranih
območjih v Sloveniji
Pogodba št. C2130-20-900001
Naloga je bila realizirana v celoti.

13.8.2

Izvedeno je bilo poročanje in vzdrževanje platforme, aplikacije in baze podatkov v okviru
produkcijskega okolja za vodenje in posodabljanje evidence o funkcionalno degradiranih območjih v
Sloveniji. Evidenca je rezultat raziskovalnega projekta CRP št. V6-1510 na temo degradiranih
območij v Sloveniji z naslovom »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij v
Sloveniji, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra«.
Vzdrževanje platforme, aplikacije in baze podatkov o poslovnih conah in subjektih
inovativnega okolja v Sloveniji
Pogodba št. C2130-20-900002
Naloga je bila realizirana v celoti.
Izvedeno je bilo poročanje in vzdrževanje platforme, aplikacije in baze podatkov v okviru
produkcijskega okolja za vodenje in posodabljanje evidence o poslovnih con in subjektov
inovativnega okolja v Sloveniji. Evidenca je rezultat raziskovalnega projekta CRP št. V5-1723 na
temo poslovnih con in subjektov inovativnega okolja v Sloveniji z naslovom »Metodologija za popis
poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije, izvedba terenskega popisa in
vzpostavitev ažurne evidence«.
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13.9

Ministrstvo za pravosodje

13.9.1

Nepremičnine v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za pravosodje –
Vzpostavitev evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega informacijskega
sistema
Pogodba št. C2030-20-673103
Naloga je bila realizirana v celoti.
Z lastništvom oziroma upravljanjem nepremičnin so povezane pravice, obveznosti in odgovornosti, ki
izhajajo iz naslova lastništva oziroma upravljanja. Ministrstvo za pravosodje je upravljavec
prostorsko razpršenega nepremičnega premoženja, ki ga uporabljajo pravosodni organi (sodišča,
tožilstva, državno odvetništvo, idr.). Ministrstvo za pravosodje je nosilec nalog na področju
načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in vodenja investicij za potrebe
teh organov. Namen naloge je vzpostavitev celovite in kakovostne zbirke podatkov o nepremičninah,
ki jih za potrebe pravosodnih organov upravlja in najema ministrstvo, ki predstavlja izhodišče
izgradnje kompleksnega upravljavskega, analitičnega in odločitvenega sistema, z integriranimi
podatkovnimi viri. V okviru naloge je bila izdelana zasnova za izvedbo in vzpostavitev enovitega
prostorsko informacijskega sistema za upravljanje podatkov o nepremičninah, ki jih za potrebe
pravosodnih organov upravlja in najema ministrstvo, za podporo prostorskem, vsebinskem in
finančnem načrtovanju, učinkovitem upravljanju nepremičnin ter obvladovanju tveganj na tem
področju. Zasnova je izdelana v obliko spletne rešitve z vključenimi podatki tudi na nivoju prostorov,
kot najmanjše fizične enote stavbe.

C.

Program projektov eProstor

I.

Skupna informacijska infrastruktura za eProstor
Organizacija infrastrukture spremljanje in poročanje
Vzpostavitev skupne infrastrukture za prostorske informacije
Izmenjava podatkov in omrežne storitve
Distribucijsko okolje in infrastruktura
Realizacija Izdelava metodologije in sistema osnovnih kart
Naloga je obsegla šestih faz. Izdelana je bila metodologije sistema osnovnih kart, določili
smo ravni in meje prikaza posamezne karte, izdelana je barvna in modro-siva osnovna
kart, izdelan je bil prototip osnovne karte DTK5 z aksonometričnim (prostorskim) prikazom
stavb in začela se je izdelava sloja reliefa za osnovno karto DTK5.
6. faza se zaključi v začetku leta 2021.
Pogodba št. C2552-20-000017
Naloga je bila za leto 2020 realizirana v celoti
II.

Prostorski informacijski sistem
Medopravilnost podatkov in storitev PIS
Skupni prikaz stanja prostora
Sistem spremljanja stanja v prostoru
ePlan
eGraditev
Enotna vstopna točka
Realizacija Izvedba razvojnih in strokovno-tehničnih nalog pri spremljanju, kontroli
poteka in kontroli kakovosti rezultatov masovnega zajema pripadajočih
zemljišč objektov in dejanske rabe poseljenih zemljišč v letih 2020 in 2021
V okviru projekta masovnega zajema pripadajočih zemljišč in dejanske rabe prostora za
pozidana zemljišča se je zagotavljalo pogoje za nemoteno izvajanje naloge. Aktivnosti so
se izvajaje v sklopu sledečih faz:
1)
faza: Strokovno-tehnična podpora.
2)
faza: Kontrola kakovosti rezultatov masovnega zajema pripadajočih zemljišč
objektov.
3)
faza: Vzdrževanje sistema za spremljanje in kontrolo masovnega zajema
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pripadajočih zemljišč
Poročanje poteka v dveh delih, kot vmesno in končno poročilo projekta, ob čemer se
naročniku predajo vsi vhodni podatki za zajem in vse gradivo, ki je nastalo znotraj katere
od zgoraj navedenih aktivnosti.
Naloga je v teku, oddano je 1. vmesno poročilo. Realizirane so vse naloge 1. faze-1. del,
2. faze-1.del. in 3. faze-1.del.
Številka pogodbe: 2552-20-000031
Naloga je bila realizirana v okviru zmanjšanega obsega.
III.

Informacijska prenova nepremičninskih evidenc
Ureditev podatkov za potrebe implementacije
Informacijska prenova
Realizacija Informacijska prenova nepremičninskih evidenc 2019/2020
V okviru naloge je bilo izvedeno vzdrževanje spletne aplikacije "Delovodnik postopkov
priprave prostorskih aktov". Vzdrževanje je obsegalo manjše nadgradnje in spremembe
spletne aplikacije, dopolnitev šifrantov, dopolnitev uporabniških navodil in pomoč
uporabnikom pri delu z aplikacijo.
Izvedeno je bilo:
• tehnični pregled gradiv v postopkih priprave občinskih prostorskih načrtov (OPN),
njihovih sprememb in dopolnitev, državnih prostorskih načrtov, lokacijskih preveritev
in drugih aktov;
•
vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov (npr. zbirke podatkov o graditvi, zbirke
prostorskih aktov);
• pripravo aktov in dokumentov MOP.
Izvedena je bila podpora delovanju aplikativne rešitve za sprotno skeniranje vsebine
elaboratov in dokumentov upravnega postopka na področju zemljiškega katastra, ki je
obsegala:
•
spremembe
šifrantov
in
obvezne
vsebine
elaborata,
•
druge
manjše
prilagoditve
programske
rešitve,
• odprava manjših »skritih« napak pri prilagoditvah programske rešitve,
• zagotavljanje nemotenega delovanja programske rešitve z rednim spremljanjem
delovanja.
Št. Pogodbe:2552-19-000016
Naloga je bila zaključena in realizirana v celoti.
Informacijska prenova nepremičninskih evidenc 2020/2021
V okviru pogodbe so bile izvedene sledeče naloge:
1. naloga:
Ureditev grafičnih podatkov za migracijo zemljiškega katastra
V okviru pogodbene naloge je bilo izvedenih več različnih aktivnosti z namenom
nemotenega in dopolnjenega izvajanja kontrol.
V Sistemu kontrole kakovosti se kontrole izvajajo periodično. Zagotovili smo nemoteno
izvajanje delovanja Sistema kontrole kakovosti. Naloga je obsegala periodični zagon
kontrol, odpravljanje napak v delovanju kontrol, generiranje in posredovanje
standardiziranih izpisov in statistik ter podporo uporabnikom in razvijalcem na Geodetski
upravi Republike Slovenije pri vključevanju rezultatov kontrol v svoje aplikativne rešitve.
2. naloga:
Ureditev in priprava podatkov za migracijo 2. faza – izdelava programske rešitve
Namen naloge je zagotoviti pravilno migracijo obstoječih podatkov nepremičninskih
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evidenc v nov podatkovni model katastra nepremičnin z uporabo Sistema kontrole
kakovosti, ki omogoča sistematično in nadzorovano analizo podatkov, pripravo za
medsebojno uskladitev in ureditev podatkov in pripravo za prenos v nov podatkovni
model.
V okviru pogodbene naloge smo izvedli naslednje aktivnosti:
• Dopolnitev kontrol in migracije s podatki o lastnikih.
• Dopolnitev kontrol in migracije podatkov s podatki bonitet, dejanske rabe in namenske
rabe.
- Dopolnitev migracije podatkov z ostalimi podatki: geološke karte, gozdni rezervati, karte
geoloških mej, karte talnih števil, pedološke karte, pedoloških profilov, posebnih režimov,
rastiščnega koeficienta in odprtosti zemljišča, varovalnih gozdov, vodovarstvenih območij
in zaprtih gozdov.
• Nadgradnja sistema kontrole kakovosti
• Test izvedene kontrole in migracije.
3. naloga:
Izveden je bil nadzor nad izvajanjem razvoja informacijske prenove nepremičninskih
evidenc
(Kataster)
,
ki
je
obsegal:
• spremljanje poteka razvoja aplikativne rešitve za vodenje in vzdrževanje vseh atributnih
in grafičnih podatkov nepremičninskih evidenc, vodenje procesov in izvedbe
implementacije;
•
sodelovanje
na
vsebinskih
sestankih
med
naročnikom
in
izvajalci,
• pregled oziroma testiranje faznih rezultatov razvoja aplikativnih rešitev.
• podajanje predlogov in pripomb na fazne rezultate razvoja aplikativnih rešitev in
implementacije.
• zagotavljanje koordinacije in medsebojne odvisnoti posameznih nalog.
4. naloga:
V evidenco katastra stavb se s spremenjeno zakonodajo (Pravilnik o spremembah in
dopolnitvami Pravilnika o vpisih v kataster stavb, Uradni list, RS, 66/16) uvaja nova oblika
podatkov – etažni načrti v vektorski obliki. Za nove vpise bo vektoriziran etažni načrt
izdelalo geodetsko oz. projektivno podjetje v okviru geodetske storitve. Za že obstoječe
podatke v evidenci, bo izveden postopek zajema z uporabo posebnega programskega
paketa za vektorizacijo etažnih načrtov. Nalogo bo delno izvajala Geodetska uprava RS,
delno zunanji izvajalec. Za zagotovitev ustrezne kakovosti je bil izdelana specifikacija
organizacije in izvajanja procesa kontrol vektoriziranih načrtov stavb in delov stavb.
Pogodba C2552-20-000002
Naloge so bile za leto 2020 realizirane v celoti.
IV.

Izboljšava in zajem podatkov
Izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza
Zajem podrobnejše dejanske rabe
Realizacija Naloga je obsegala izvedbo kontrole popolnosti in tehnične pravilnosti predanih rezultatov
izvajalca – dodatnih podatkov za izboljšavo ZKP ter ostalih vhodnih podatkov iz evidence
zemljiškega katastra ter rezultatov lokacijske izboljšave (izravnava in homogenizacija
podatkov).Avtomatske kontrole so bile izvedene skozi informacijsko rešitev IzbA za vse
KO, za vse vhodne pakete podatkov in rezultate. Ročna kontrola rezultatov izvajalca je bila
izvedena na vzorcu števila KO za vsako posamezno fazo, V času izvajanja naloge je bilo
zagotovljeno dnevno poročanje o stanju kontrol, izdelana in oddano so bila poročila vsake
faze. Izvedena je bila tudi tehnična in vsebinska podpora uporabnikom sistema IzbA
Pogodba C2552-20-000003
Naloga je bila za leto 2020 realizirana v celoti
V.
Podpora vodenju projektov – projektna pisarna
Realizacija Naloga ni bila realizirana.
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3.1.1

Naloge Geodetskega inštituta Slovenije zunaj okvira javne službe

3.1.1.1

Naloge financirane iz skladov evropske skupnosti

Naslov projekta

EMODnet High Resolution Seabed Mapping

Vloga
Zaključek
inštituta
European
Environment Referenčni
2021
Agency (EEA)
center-nosilec
Program
Interreg
V-A Partner
2021
Slovenija-Italija 2014-2020
EASME/EMFF
Partner
2020

EMODnet High Resolution Seabed Mapping2

EASME/EMFF

Partner

2023

Ister

Program Interreg Danube
transnational

Partner

2022

EIONET-SI, NRC Land Cover
Acquavitis

3.1.1.2

Program

Naloge na področju raziskovalne in razvojne dejavnost

Naslov projekta

Program

Lidarsko
podprte
prostovoljske
geografske
informacije za ugotavljanje topografskih sprememb
Napovedovalna analiza z lokacijsko podprto
obogatitvijo konteksta
Upravljanje ter vzdrževanje merskega skenerja
DSW600 za aerofotografije velikega formata
Vpliv četrte in pete industrijske revolucije na
življenje invalidov
Stalna geodetska znamenja kot temelj za
kakovostno delovanje geodetske stroke
Razvoj metodologije in sistema verifikacije
referenčnih omrežij in postaj GNSS
Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih
pravosodnih organov s celostnim pregledom
objektov in zunanjih površin ter
oblikovanjem
sistemskega pristopa s primeri idejnih rešitev za
ureditev parkirišč in sanitarnih prostorov
Vzpostavitev večnamenske evidence podatkov o
nepremičninah in prostorskega informacijskega
sistema za nepremičnine v lasti Republike Slovenije
in v upravljanju Ministrstva za pravosodje

Aplikativni raziskovalni
projekt
Temeljni
raziskovalni
projekt
Infrastrukturni projekt

3.1.1.3

Vloga
inštituta
Nosilec

Zaključek

Partner

2021

Nosilec

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Partner

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Nosilec

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Partner

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Partner

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Partner

2021

Naloge za druge naročnike (trg)

Ključna vsebinska področja izvedenih nalog tudi v letu 2020 ostajajo:
• Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov;
• Vzdrževanje spletnega portala Trg nepremičnin:
o spletna storitev s področja podatkov o nepremičninskih transakcijah – Trgoskop,
• Svetovanja in ekspertne storitve s področja delovanja GI;
• Vizualizacija prostorskih podatkov (kartografske in druge oblike vizualizacije);
• Izobraževanje ter organizacija dogodkov v okviru ISG;
• Razvoj platform za pregledovanje in analiziranje prostorskih podatkov.
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3.2
3.2.1

Predstavitev nekaterih pomembnejših nalog v okviru Programa del geodetske službe
Naloge javne službe in po pooblastilu

Strokovno tehnična pomoč pri vzdrževanju prostorskih podatkovnih zbirk hidrografije in vodnih
zemljišč ter razvoju sistema za njihovo vzdrževanje
V večletni nalogi izvajamo različne aktivnosti na področju nadgradnja podatkov hidrografije in vodnih zemljišč.
Podatki v ravni podrobnosti merila 1 : 5000 so predmet nadgradnje, vzdrževanja in konceptualne prenove. Nalogo
izvajamo v tesnem sodelovanju s strokovnimi predstavniki DRSV, vodarji na terenu in po posameznih izpostavah
po Sloveniji. Vzporedno pripravljamo informacijsko prenovo sistema vzdrževanja in vodenja podatkov hidrografije
in vodnih zemljišč na DRSV. Izvajamo tudi naloge, povezane z različnimi vidiki upravljanja nepremičnin v državni
lasti in upravljanju Direkcije RS za vode.

Sloj tekočih voda HVZ

Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi
Projekt v letu 2020 (2021) predstavlja nadaljevanje aktivnosti za širitev in vzdrževanje enotnega državnega sloja
za mobilnost ranljivih skupin.
Odziv občin in uporabnikov je bil preteklem letu zelo dober. Trenutno je vključenih 21 občin. V letošnjem letu smo
nadaljevali izvedbo standardizacije zajema in
obdelave podatkov na pilotnih občinah za novo vključene ciljne skupine ( starejši). Pričeli smo z vključevanjem
novih občin v projekt ter razvoj sistema vzdrževanja zajetih podatkov na podlagi participativnih metod.
Vsi podatki so brezplačno dosegljivi na spletnem portalu http://dostopnost-prostora.si/ Redno vzdrževani in usklajeni
podatki so skupaj s pregledovalnikom predstavljajo podporno infrastrukturo za razvoj različnih storitev.
V letu 2020 smo pripravili predlog razvoja regij in pričeli izvajati aktivnosti na pilotni regiji Koroške, s katero
smo podpisali dogovor (z RRA Koroške). Pomembno vlogo projekta nosi tudi promocija in prenos znanj,
ki vključuje vzpostavitev vloge ambasadorjev in vključitev gospodarskega sektorja v projekt, izobraževalne
delavnice in promocijske dogodke po celotni Sloveniji.
Vsebine projekta v letu 2020/2021 so naslednje:
• test metodologije zajema za starejše na pilotnem primeru,
• izdelava in dopolnitev obstoječe metodologije zajema ter vzdrževanje sistema,
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•
•
•
•

vključevanje novih občin in povezovanje na nivoju regije,
razvoj izdelkov in storitev,
informiranje, promocija in prenos znanj,
predlog za vzpostavitev službe za mobilnost ranljivih skupin.

Pregledovalnik »Dostopnost prostora« http://dostopnost-prostora.si/

Invalid na vozičku popisuje ovire in nedostopne poti V Murski Soboti,
ki jih kasneje vnesemo v bazo
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GZS Koroška gospodarska zbornica je podelila nagrade najboljšim inovacijam v koroški regiji za leto 2020.
Geodetski inštitu Slovenije je prejel srebrno priznanje GZS za podporo pri razvoju aplikacije za invalide
Kopa Maps.

3.2.2

Naloge financirane iz skladov evropske skupnosti

Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu – Acquavitis
Program Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020
Pogosta sušna obdobja in visoke temperature povzročajo okoljski stres, ki se kaže v zmanjševanju razpoložljivih
količin vode. Iz tega razloga se bodo indikatorji rabe vode v prihodnjem obdobju povečali. To bo vplivalo na
naravne in kmetijske ekosisteme (zlasti na sektorje z visokim »Indeksom izkoriščanja vode« kot je
vinogradništvo). Obravnavano čezmejno območje je zaradi podnebnih, geomorfoloških in ekonomskih značilnosti
(majhne kmetije) zelo ranljivo. Zato želimo na tem področju čim prej postaviti jasne strategije in rešitve za
učinkovito rabo vode. Projekt je v začetni fazi izvajanja.
Glavni cilji projekta so:
•
Postavitev mreže za spremljanje količine/kakovosti vode in razvoj inovativnih zelenih namakalnih sistemov za
vinograde (čas namakanja glede na vodni stres).
•
Določitev vodnega stresa rastlin s pomočjo klasičnih meritev ter novih, inovativnih pristopov z uporabo
satelitskih posnetkov, letalskih preletov in dronov.
•
Hitro informiranje deležnikov bo zagotovljeno preko spletnega portala.
•
Izboljšanje ekonomskega stanja kmetij z optimizacijo rabe vode za namakanje in vpliv na trajnostno rabo
podzemnih voda.
GI v projektu sodeluje z namenom vzpostavitve GIS pregledovalnika, ki vsebuje satelitske posnetke, okoljske in
ostale podatke, ki so nam v pomoč pri interpretaciji podatkov o vodnem stresu v vinogradih ter vodnem stanju v
tleh in rastlinah.
Spletni vmesnik sestavlja interaktivna karta z osnovno topografsko podlago, ki jo je možno prekrivati s
posameznimi tematskimi soji. Vmesnik omogoča pregledovanje in osnovno analizo:
• satelitskih posnetkov za nadzor vlažnosti tal ter prikaz in obdelavo več vrst tematskih slojev:
Temperatura površja
Sušni indeks
Indeks vlažnosti
Normirani Vegetacijski indeks
okoljskih podatkov kot so raba tal, poplavna območja, pedološka karta, vodna telesa, sloj
hidrografije – površinske vode, vodovarstvena območja
ostalih prostorskih podatkov (DOF, zemljiški kataster).
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V GIS pregledovalniku Acquavitis prikazujemo tudi NATURA 2000 varstvena območja na širšem območju
vinogradov
ISTER: Povezovanje historičnih rimskih poti v Podonavju, Transnacionalni program Podonavje
Transnacionalni program Podonavje krepi skupne in celostne pristope k ohranjanju in upravljanju raznolikosti
naravnih in kulturnih dobrin v Podonavju kot osnovo za trajnostni razvoj in strategije rasti. Poleg tega program
predvideva naložbe v ustvarjanje in / ali vzdrževanje ekoloških koridorjev transnacionalnega pomena v
Podonavju. Eden od posebnih ciljev v programske prioritete 2 je spodbujanje trajnostne rabe naravnih in
kulturnih virov, kot tudi dediščine.
Projekt ISTER je del transnacionalnega programa PODONAVJE, ki zajema območje Donave in prvotno naslavlja
izziv nepovezanosti rimske dediščine v Podonavju. Projekt se loteva prostorskih razsežnosti rimskega omrežja poti
kot povezovalnega transnacionalnega elementa, ki prehaja državne meje in omogoča izmenjavo, povezovanje in
skupni razvoj. Glavni cilj projekta ISTER je torej ponovno odkrivanje in oživitev omrežja rimskih cest v Podonavju
kot gonilne sile pri spodbujanju prostorskega razvoja, ki temelji na trajnostni rabi kulturne in naravne dediščine.
GI sodeluje v projektu kot partner in sicer razvija spletni GIS tematski atlas rimskih poti v Podonavju. Aktivno
sodeluje tudi pri ostalih vsebinskih aktivnostih projekta.

Obnovljen rimski zid v Ljubljani
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3.2.3

Razvojno raziskovalne naloge financirane s strani Agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Temeljni raziskovalni projekt J2-8176: Napovedovalna analiza z lokacijsko podprto obogatitvijo
konteksta (2017-2020)

Posnetek zaslona povzetka članka na spletni strani Geoheritage (vir:
https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-020-00511-1)
V raziskovalnem projektu, ki ga je sofinanciral ARRS in se je v preteklem letu zaključil, smo na GI sodelovali kot
partner v projektu. V okviru tega projekta smo izdelali enostavno razumljivo vizualizacijo sprememb klimatskih
parametrov in zmanjševanja Triglavskega ledenika. Pomen in namen takih tipov vizualizacij smo v 2020 objavili v
renomirani tuji znanstveni reviji Geogeritahe, ki izhaja pri mednarodni založbi Springer.

Aplikativni raziskovalni projekt L2-1826: Lidarsko podprte prostovoljske geografske informacije za
ugotavljanje topografskih sprememb (2019-2022)
V raziskovalnem projektu, ki ga sofinancirajo ARRS, MORS in GURS in ki ga vodimo na GI, smo v letu 2020
opravili spletno anketo z naslovom »Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri sporočanju sprememb na topografskih
kartah oz. zemljevidih?«. Celotno anketo je izpolnilo 653 anketirancev. Anketa je preučevala dosedanje izkušnje
anketirancev z uporabo različnih kart (tiskanih ali spletnih) ter dosedanje izkušnje z udejstvovanjem v
prostovoljnih aktivnostih ter poglede anketirancev na to, kdaj bi bili pripravljeni poslati opažene spremembe v
prostoru inštituciji, ki se ukvarja z ažuriranjem kart. Podrobno bodo rezultati predstavljeni v objavah v letu 2021.
Glavna ugotovitev ankete pa je, da če želimo, da nam bodo prostovoljci pošiljali potencialne popravke za karte,
da moramo poleg aplikacije, ki omogoča vnos takih popravkov, omogočiti tudi direkten kontakt potencialnih
prostovoljcev z inštitucijo, ki zbira take podatke, torej tudi sporočanje popravkov preko e-pošte oz. telefona.
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Ciljni raziskovalni projekt V2-1729: Stalna geodetska znamenja kot temelj za kakovostno delovanje
geodetske stroke (2019-2021)
V raziskovalnem projektu, ki ga vodimo na GI in ki ga sofinancirata ARRS in GURS, smo v letu 2020 preučevali
zgodovino in pomen različnih tipov stalnih geodetskih znamenj, kot so trigonometrične točke, nivelmanske točke,
geodinamične mreže, stara mejna znamenja dežel in druge. Za potrebe preučitve trenutnega statusa in
potencialov različnih točk, smo preverili tudi stanje nekaterih na terenu. S pomočjo nestrukturiranega intervjuja z
inž. Jenkom, je nastal strokovni članek v Geodetskem vestniku, v katerem so osvetljeni različni tipi stabilizacij
trigonometričnih točk, ki se razlikujejo glede na inštitucijo, ki je izvedla stabilizacijo posameznega znamenja v
preteklosti:
Triglav Čekada, M., Jenko, M. (2020). Načini stabilizacije trigonometričnih točk skozi čas v Sloveniji. Geodetski
vestnik, 64 (4), 469-488.

Dva primera različnih tipov stabilizacije trigonometričnih točk II. reda: levo točka 376z na Možicu z železno kupolo
bunkerja Alpskega zidu v ozadju na katerem se nahaja ekscenter 796s, stabilizirana s strani GIJNA pred letom
1952; desno točka 307 na Jelenku na Šebreljski planoti stabilizirana leta 1928, ko je ta del Slovenije pripadal k
Italiji, ta točka sodi tudi v geodinamično mrežo Idrija/Kanomlja (foto: M. Triglav Čekada).

3.2.4

Naloge za trg

Oblikovanje in izdelava zemljevidov TEN-T omrežja v Republiki Sloveniji
Za Ministrstvo za infrastrukturo smo izdelali in natisnili karte TEN-T omrežja v Republiki Sloveniji. Izdelali smo 4
različne karte, ki so bile natisnjene in kaširane za stensko uporabo in pripravljene v digitalni obliki za uporabo na
spletu in v predstavitvah. Vsaka od kart predstavlja del pomembnih informacij o cestnem in železniškem omrežju
v Republiki Sloveniji, ki je del vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).
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Kartografski prikazi
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4

Zaključek

GI je zaključil poslovno leto 2020 s pozitivnim rezultatom in stabilnim poslovanjem. Rezultat ne izkazuje kriznih
razmer oziroma težavnosti poslovnega leta, zato ga vodstvo ocenjuje kot izjemno uspešnega.
Največje tveganje za pravočasno in kakovostno izvedbo nalog je predstavljala epidemija bolezni COVID-19 z
njenimi obsežnimi posledicami za poslovno okolje. Krizne razmere so, poleg spremembe pogodbeno izvedbenih
prioritet, narekovale vrsto sprememb v poslovanju GI in obsežno uvedbo dela na daljavo, kar je zahtevalo tudi
hitro preusmeritev in polno angažiranje strokovnih, organizacijskih, tehnoloških in investicijskih potencialov.
Prostori GI na Jamovi cesti 2 so bili izpraznjeni že 13. marca po 14-ti uri in zvečer razkuženi zaradi suma o stiku z
virusom SARS-CoV-2 okuženo osebo. Na podlagi priporočil NIJZ in ukrepov Vlade RS, je GI v dneh 13.-15.3.2020
vzpostavil vso kritično infrastrukturo za nemoteno poslovanje in komunikacijo na daljavo. Že v ponedeljek,
16. marca 2020, je GI posloval praktično nemoteno, delovale so vse javne službe, ob minimalni prisotnosti
zaposleni na obeh lokacijah GI. Tudi uspešno odvračanje okužb z boleznijo COVID-19 je doprineslo k poslovno
uspešnemu zaključku leta.
Sicer permanentno prisotna problematičnost negativnega denarnega toka v prvi polovici leta, ki je posledica
periodike sklepanja pogodb v odvisnosti od zagotovitve proračunskih virov na državni in lokalni ravni, je zaradi
posledic epidemiološke krize prerasla in ob sicer takojšnji uvedbi ukrepov za zmanjševanje stroškov ter
konsolidacijo likvidnostnih sredstev s strani vodstva, predstavljala resno grožnjo poslovanju GI. To se je
stabiliziralo v poletno-jesenskem obdobju, pridobivanje naročil oziroma pogodbene dokumentacije pa se je
zavleklo do zgodnje jeseni.
Ocenjujemo, da smo bili pri vodenju, organizaciji in izvedbi nalog uspešni, saj:
• je poslovni rezultat pozitiven, navkljub kriznemu delovanju zaradi posledic epidemije bolezni COVID-19,
• na dan 31.12.2020 ni bilo aktivno okuženih s koronavirusom SARS-CoV-2 med zaposlenimi GI,
• se je ohranila kakovost izvedbe navkljub močno spremenjenim pogojem dela,
• ni bilo kadrovskih viškov in ti tudi niso predvideni v letu 2021,
• nismo imeli na dan 31.12.2020 večjih obveznosti iz financiranja,
• predvidevamo nadaljevanje stabilnega poslovanja GI v letu 2021.
Vsa tveganja so bila primerno obvladana, spremembe v obsegu, terminu in vsebini nalog so bile koordinirano
uvedene v tekoče delovne procese in naloge izvedene kakovostno in v skladu z dogovorjenimi roki. Stalen nadzor
razmerja prihodki-odhodki je zagotavljal nemoteno poslovanje in likvidnost GI preko celotnega leta, ki pa ne bi
bilo mogoče brez povečane sposobnosti internega financiranja izvedbe projektov, kar je rezultat večletne načrtne
krepitve lastnih sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki.
GI je v letu 2020 ustvaril 2.941.527 € (neto) celotnih prihodkov in 2.818.747 € (neto) celotnih odhodkov. V
strukturi prihodkov delež prihodkov za opravljanje nalog javne službe in po pooblastilu znaša dobrih 75 %. Ostala
sredstva je GI pridobil na razpisih financiranih iz skladov evropske skupnosti (slabih 4 % celotnega obsega) ter s
kandidiranjem na javnih razpisih oziroma od različnih gospodarskih subjektov (21 % celotnega obsega). V
strukturi odhodkov največji delež odhodkov predstavljajo stroški dela (58 %) ob stroških blaga, materiala in
storitev (41 %).
Na področju upravljanja s človeškimi viri je vodstvo v luči srednjeročno pričakovanega generacijskega prehoda
(pričakovan povečan obseg upokojevanja v naslednjih letih) tudi v letu 2020 nadaljevalo z usposabljanjem
perspektivnih mladih kadrov. Politiko krepitve kadrovske strukture v okviru zaposlovanja za projektno delo ter
politiko povezovanja in pridobivanja novih znanj v okviru strokovnega sodelovanja z ostalimi inštitucijami s
področja sorodnih strok, bo vodstvo nadaljevalo tudi v bodoče.
Podroben prikaz celotnega poslovnega izida GI v letu 2020 predstavljajo v nadaljevanju priloženi računovodski
izkazi s pojasnili, katerih pravilnost potrjuje tudi priloženo poročilo neodvisnega revizorja.

Ljubljana, februar 2021

Milan Brajnik, direktor
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Priloge:

Računovodski izkazi:
a. Bilanca stanja
b. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
c. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Pojasnila k računovodskima izkazoma
Revizorjevo poročilo
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Računovodska izkaza

4.1

ŠIFRA UPORABNIKA*: 34800

IME UPORABNIKA:
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 72.190

JAMOVA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA: 5051649000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2020

(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE

ZNESEK

NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV
1

2

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
00
01
02
03
04

05
06
07
08
09

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI
NEPREMIČNIN
OPREMA IN DRUGA
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME
IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV
DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE
DOLGOROČNO DANA POSOJILA
IN DEPOZITI
DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

10
11
12
13
14
15
16
17

DENARNA SREDSTVA V
BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE
NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE
TERJATVE

39

211.023

251.241

412.574

431.372

357.763

357.949

24.038

24.038

24.038

23.555

1.219.792

1.174.273

1.066.418

999.776

0

0

0

0

2.838

2.838

0

0

1.792.515

1.642.724

0

0

1.402.044

992.052

31.504

51.396

5.266

29.750

31.336

143.951

0

0

0

0

72.576

175.733

18

NEPLAČANI ODHODKI

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE

0

0

249.789

249.842

6.684

6.804

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

0

0

31

0

0

0

0

0

0

34

ZALOGE MATERIALA
ZALOGE DROBNEGA
INVENTARJA IN EMBALAŽE
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE
PROIZVODI

6.684

6.804

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

0

0

36

ZALOGE BLAGA

0

0

37

DRUGE ZALOGE

0

0

2.010.222

1.900.769

11.083

11.088

510.659

457.646

1.882

0

127.467

118.071

49.068

101.303

35.010

29.261

3.461

17.541

2.222

2.063

0

0

0

0

32
33

I. AKTIVA SKUPAJ
99

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
20
21
22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

28

DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA
NEPLAČANI PRIHODKI

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

291.549

189.407

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI

1.499.563

1.443.123

23
24
25
26

90

SPLOŠNI SKLAD

0

0

91

REZERVNI SKLAD
DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.540

10.966

0

0

92
93
940

9410

9411

9412
9413
96
97

SKLAD NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI
DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI
DRUGE DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI

40

980

981
985
986

OBVEZNOSTI ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ

99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

Slavica Prelec

208.185

248.403

0

0

1.282.838

1.183.754

0

0

2.010.222

1.900.769

11.083

11.088

Milan Brajnik

računovodja

direktor inštituta

Ljubljana, 15.02.2021

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

41

ŠIFRA UPORABNIKA*: 34800

IME UPORABNIKA:
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 72.190

JAMOVA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA: 5051649000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31. decembra 2020

(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN

ZNESEK

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV
1

2

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

2.938.013

2.946.465

2.938.133

2.946.379

0

86

120

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

763

C) DRUGI PRIHODKI

760

374

465

2.482

36

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

658

5.100

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

253

5.100

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

405

0

D) CELOTNI PRIHODKI

2.941.527

2.952.066

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

1.167.392

1.159.442

del 466

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

0

0

25.236

40.890

STROŠKI STORITEV

1.142.156

1.118.552

F) STROŠKI DELA

1.624.519

1.591.310

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

1.269.240

1.235.828

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

226.224

218.058

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

129.055

137.424
0

460

STROŠKI MATERIALA

461

462

G) AMORTIZACIJA

0

463

H) REZERVACIJE

0

0

23.960

29.513

2.778

1.062

98

53

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(886+887)

0

0

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0

0

2.818.747

2.781.380

122.780

170.686

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467

K) FINANČNI ODHODKI

468

L) DRUGI ODHODKI

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884+885)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-888)

42

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(888-870)

0

0

Davek od dohodkov pravnih oseb

23.696

33.053

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka
od dohodkov pravnih oseb

99.084

137.633

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodkov pravnih oseb

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (celo število)

47

48

Število mesecev poslovanja

12

12

Slavica Prelec

Milan Brajnik

računovodja

direktor inštituta

Ljubljana, 15.02.2021

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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ŠIFRA UPORABNIKA*: 34800

IME UPORABNIKA:
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 72.190

JAMOVA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA: 5051649000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31. decembra 2020

(v eurih, brez
centov)
ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

Prihodki in
odhodki za
izvajanje javne
službe in javnih
pooblastil

1

2

4

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
760

761

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

762

B) FINANČNI PRIHODKI

763

C) DRUGI PRIHODKI

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA

461

STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA

Prihodki in
odhodki od
prodaje blaga in
storitev na trgu

5

2.213.429,76

114.948,78

609.635,00

2.213.429,76

114.948,78

609.754,75
0,00
119,75
0,00

2,19

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

del 466

Prihodki in
odhodki iz
namenskih javnih
sredstev - EU

0,00

371,67

2.446,31

35,03

253,31

404,98

253,31

0,00

0,00

404,98

2.216.131,57

114.948,78

610.446,68

978.282,43

19.115,44

169.994,86

0,00

0,00

0,00

15.230,52

388,85

9.616,96

963.051,91

18.726,59

160.377,90

1.231.908,80

95.833,34

296.777,11

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

958.294,19

76.635,33

234.311,57

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

171.840,58

13.390,20

40.992,61

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

101.774,03

5.807,81

21.472,93

462

G) AMORTIZACIJA

463

H) REZERVACIJE

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

4.723,34

0,00

19.235,41

467

K) FINANČNI ODHODKI

0,00

0,00

2.778,35

468

L) DRUGI ODHODKI

0,00

0,00

98,07

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0,00

0,00

0,00

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

0,00

0,00

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0,00

0,00

0,00
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N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV
Davek od dohodkov pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodkov pravnih oseb
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodkov pravnih oseb
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

Slavica Prelec

2.214.914,57

114.948,78

488.883,80

1.217,00

0,00

121.562,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.696,30

1.217,00

0,00

97.866,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Milan Brajnik

računovodja

direktor inštituta

Ljubljana, 15.02.2021

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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4.2 Pojasnila k računovodskima izkazoma za leto 2020

Ljubljana, 15.02.2021
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1. POJASNILA K RAČUNOVODSKIMA IZKAZOMA ZA LETO, KONČANO 31.12.2020

Računovodska izkaza Geodetskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju inštitut) za leto 2020 sta bila
sestavljena v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 115/02 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov).
Pri vodenju poslovnih knjig v letu 2020 so upoštevani:
•
Zakon o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99 z vsemi spremembami do dneva izdelave
izkazov);
•
Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Ur. list RS št. 97/01);
•
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.list RS št. 54/02 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov);
•
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.
list RS št. 134/03 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov);
•
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Ur.list RS št. 12/01);
•
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Ur.list RS št. 45/05 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov).
Pri sestavitvi računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov, prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ter izkaz
računa financiranja določenih uporabnikov) za leto, končano 31.decembra 2020, so bile uporabljene
naslednje računovodske usmeritve:
1.1. SPLOŠNE RAČUNOVODSKE USMERITVE
Priložena računovodska izkaza in pojasnila k njima sta bila pripravljena na osnovi izvirnih vrednosti, v
preteklih letih (do konca 2001) popravljenih za učinke revalorizacije v skladu z Zakonom o
računovodstvu, Slovenskimi računovodskimi standardi in drugo spremljajočo zakonodajo.
Bilanca stanja vključuje le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje inštituta. Pri tem
so bila upoštevana načela nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja inštituta.

1.2. POSAMEZNE RAČUNOVODSKE USMERITVE
1.2.1. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Osnovna sredstva, nabavljena do 31.12.2001 so ovrednotena po revalorizirani nabavni vrednosti,
osnovna sredstva, ki so bila nabavljena v letih 2002 – 2020 pa so ovrednotena po nabavni vrednosti.
Popravki nabavnih vrednosti so revalorizirani do konca leta 2001, v letih 2002 - 2020e revalorizacija v
skladu z veljavnimi računovodskimi standardi ne opravlja več.
Drobni inventar z dobo uporabnosti, krajšo od enega leta, je odpisan 100% ob oddaji v uporabo.
Drobni inventar z življenjsko dobo, daljšo od enega leta, se v skladu s 45. členom Zakona o
računovodstvu prav tako odpiše v celoti ob nabavi.
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Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično, z
uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve
ali uničenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe in v drugih
primerih, v skladu s 43.členom Zakona o računovodstvu.
Pri obračunu amortizacije inštitut upošteva Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopremetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
4.2.1

1.2.2. Davki

Inštitut je, v skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.list RS št 17/2005 z
vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov), zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb, na
podlagi 9. člena tega zakona pa ga plačuje od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.
Inštitut je davčni zavezanec tudi v skladu z določbami Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS
št. 89/98 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov).
4.2.2

1.2.3. Poslovanje s tujimi valutami

Sredstva in obveznosti, nominirane v tuji valuti, inštitut preračunava po referenčnem tečaju ECB.
Učinki, ki izhajajo iz preračunov valut, so vključeni v računovodske izkaze tekočega leta v skladu z
Zakonom o računovodstvu.
4.2.3

1.2.4. Terjatve

Kratkoročne terjatve so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.
Kratkoročne terjatve so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da
bodo tudi plačani.

Oslabitev terjatev vključuje popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do kupcev doma in v
tujini. Popravke vrednosti terjatev se oblikujejo za posamično terjatev, upoštevajoč predhodne
aktivnosti glede izterjave. V primeru neuspešne izterjave se oblikujejo popravki za vse terjatve z
zapadlostjo nad 180 dni.

4.2.4

1.2.5. Finančne naložbe

Finančnih naložb inštitut nima.
4.2.5
4.2.6
1.2.6. Aktivne časovne razmejitve
4.2.7
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami inštitut izkazuje odložene stroške, ki se nanašajo na prihodnje
leto. Kratkoročno nezaračunani prihodki se nanašajo na že opravljene storitve, za izvedbo katerih so
stroški že nastali, skladno s pogodbami pa bodo storitve kupcem zaračunane v prihodnjem letu.
4.2.8

1.2.7. Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.
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1.2.8. Pasivne časovne razmejitve
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami inštitut izkazuje vračunane stroške, ki se nanašajo na tekoče
poslovno leto, vendar se v skladu s pogodbami zaračunavajo v naslednjem letu. Kratkoročno
razmejeni prihodki se nanašajo na že zaračunane storitve, ki bodo deloma ali dokončno izvedeni v
prihodnjem letu.
1.2.9. Zaloge
Inštitut ima zaloge gotovih proizvodov (zemljevide in priročnike za izobraževanje). Oslabitev zalog
proizvodov se izvede na podlagi predloga inventurne komisije za proizvode ki se, zaradi manipulacije
pri prenosih med skladišči, poškodujejo in niso več primerni za prodajo.

1.2.10. Sprememba računovodskih usmeritev in ocen ter popravek napake
Inštitut v letu 2020 ni spreminjal računovodskih usmeritev in ocen ali popravljal napake v
računovodskih izkazih, ki bi pomembno vplivali na tekoče in preteklo obdobje.
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2. POJASNILA K POSAMEZNIM POSTAVKAM BILANCE STANJA ZA LETO 2019
2.1. Neopredmetena sredstva
Tabela gibanja neopredmetenih sredstev v upravljanju in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev v letu 2020 (v EUR):
Pravice do ind. Neopredm. Dolgoročno
lastnine in
sredstva v
odloženi
(v EUR)
druge pravice pridobivanju
stroški
Skupaj
Nabavna vrednost
31. decembra 2019

428.838

-

2.534

431.372

Pridobitve
Prenos z investicij v teku
Odtujitve
Prerazvrstitve

7.076
(26.161)

-

417
(130)

7.493
(26.291)

31. decembra 2020

409.753

-

2.821

415.574

31. decembra 2019

357.949

-

-

357.949

Amortizacija v letu
Odtujitve
Prerazvrstitve

25.975
(26.161)
-

-

-

25.975
(26.161)
-

31. decembra 2020

357.763

-

-

357.763

31. decembra 2019

70.889

-

2.534

73.423

31. decembra 2020

51.990

-

2.821

54.811

7.076
(7.076)

Nabrani popravek vrednosti

Neodpisana vrednost

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev
415.574 EUR

v upravljanju

V letu 2020 smo v inštitutu evidentirali za 7.076 EUR nabav neopredmetenih sredstev v upravljanju in
sicer v programsko opremo. Zaradi zastaranja je bilo izločenih za 26.161 EUR neopredmetenih
sredstev, ki se nanašajo na izločitev programske opreme.
Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi (dolgoročno odloženi stroški) je evidentiran tudi rezervni
sklad upravnika garaže v Trnovem, Metalka stanovanjske storitve.
Inštitut ne izkazuje NS z nedoločeno dobo koristnosti in nima obveznosti do dobaviteljev iz naslova
nabav NS.
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Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev v upravljanju
EUR

357.763

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev v upravljanju smo izračunali na podlagi Pravilnika o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.list RS št.
45/05 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov). Popravek vrednosti se je povečal za
amortizacijo neopredmetenih sredstev v upravljanju v znesku 25.975 EUR ter zmanjšal za izločena
neopredmetena sredstva v višini 26.161EUR. Popravek vrednosti se krije v breme sklada za osnovna
sredstva, prejeta v upravljanje.

2.2. Opredmetena osnovna sredstva
Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju v letu 2020 (v EUR):

(v EUR)

Druge
Osnovna
naprave in
Vlaganja v tuja
sredstva v
Zgradbe
oprema osnovna sredstva pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2019

24.038

876.287

290.146

-

63.922
(10.563)
-

-

24.038

929.646

290.146

23.555

732.773

267.003

483
-

74.790
(10.563)
-

2.415
-

24.038

797.000

269.418

31. decembra 2019

483

143.514

23.143

7.840

174.980

31. decembra 2020

-

132.646

20.728

-

153.374

Pridobitve
Prenos z investicij v teku
Odtujitve
Prerazvrstitve
31. decembra 2020

7.840

1.198.311

56.082
( 63.922)
-

56.082
(10.563)
1.219.792

Nabrani popravek vrednosti
31. decembra 2019

Amortizacija v letu
Odtujitve
Prerazvrstitve
31. decembra 2020

- 1.023.331

-

77.688
(10.563)
-

- 1.066.418

Neodpisana vrednost
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Nabavna vrednost nepremičnin v upravljanju

24.038 EUR

Inštitut je lastnik dveh garaž, od katerih eno uporablja za skladišče, eno pa oddaja v najem Planinski
zvezi Slovenije. Postopki vpisa obeh nepremičnin v zemljiško knjigo še vedno potekajo.
Popravek vrednosti nepremičnin v upravljanju

24.038 EUR

Popravek vrednosti se je povečal za amortizacijo v znesku 483 EUR.
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju 1.219.793
EUR
V letu 2020 je inštitut nabavil za 56.082 EUR novih opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega
inventarja in sicer:
•
•
•

računalniška oprema
51.660 EUR
oprema za telekomunikacije
45 EUR
pohištvo in pisarniška oprema 4.377 EUR

V letu 2020 je bilo izločenih za 10.563 EUR opredmetenih osnovnih sredstev (po nabavni vrednosti) in
sicer:
•
•
•
•

računalniška oprema (zastarela)
oprema za telekomunikacije
pohištvo in pisarniška oprema
drobni inventar

6.150 EUR
988 EUR
2.904 EUR
521 EUR

V skladu z 18. členom Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Ur.l.RS 84/2000) in Zakonom o
geodetski dejavnosti (ZgeodD) (Ur.l.RS 8/2000) je bilo Geodetskemu inštitutu dodeljeno v upravljanje
1.045,62 m2 prostorov v stavbi na Jamovi cesti 2 v Ljubljani, ki jih je inštitut uporabljal ob
preoblikovanju. Posebni sklep Vlade Republike Slovenije, v skladu s pogodbo, sklenjeno na podlagi
38. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 99/99)
med Vlado Republike Slovenije in Univerzo v Ljubljani (predviden v 18. členu Sklepa o statusnem
preoblikovanju Inštituta za geodezijoin fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v
Geodetski inštitut Slovenje), pa do danes ni bil realiziran.
Status prostorov, ki so dodeljeni inštitutu v upravljanje in jih uporablja, še vedno ni dokončno rešen,
zato prostorov nimamo evidentiranih v registru osnovnih sredstev. Vrednost adaptacije smo v letu
2008 in 2019 evidentirali kot vlaganje v tuja osnovna sredstva v višini 290.146 EUR. V skladu s
spremembami obravnavanja vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti smo vrednost
adaptacije v letu 2010 prenesli med samostojno razpoznavna opredmetena osnovna sredstva.
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Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju 1.066.418
EUR
Popravek vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju smo obračunali na podlagi Pravilnika o načinu in
stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.list RS št. 45/05 z
vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov). Popravek vrednosti se je zmanjšal za 10.563 EUR
zaradi prodaje in izločitve sredstev ob inventuri in povečal za obračunano amortizacijo opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020 v znesku 74.770 EUR ter amortizacijo vlaganj v
tuja osnovna sredstva v višini 2.415 EUR, ki smo jih v skladu s spremembami obravnavanja vlaganj v
opredmetena osnovna sredstva v letu 2010 prenesli med samostojno razpoznavna opredmetena
osnovna sredstva.
Amortizacija se krije v breme sklada za osnovna sredstva, prejeta v upravljanje.
Vse investicije v letu 2020 so bile nujna zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev ter za namenske
investicije v okviru izvajanja javne službe in raziskovalnih projektov, predvsem pa za potrebe podpore
oz. nadgradnje dela na daljavo.
Inštitut je imel konec leta odprte obveznosti do dobaviteljev iz naslova nabav osnovnih sredstev v
višini 783 EUR, ki so bile poravnane v januarju 2021; sedanja vrednost opreme pridobljene s
finančnim najemom znaša 16.905 EUR.

2.3. Dolgoročne terjatve iz poslovanja

2.838 EUR

Na dolgoročnih terjatvah iz poslovanja je evidentirana dana varščina v skladu s pogodbo o najemu
poslovnega prostora za potrebe izdajanja podatkov iz arhiva aeroposnetkov.

2.4. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnin institucijah

1.402.044 EUR

Stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2020 je bilo za 409.992 EUR večje kot na dan
31.12.2019.

2.5. Kratkoročne terjatve do kupcev

31.504 EUR

Odprte terjatve do kupcev na dan 31.12.2020 znašajo 31.504 EUR. Oblikovanih popravkov vrednosti
terjatev do kupcev na dan 31.12.2020 ni bilo. V letu 2020 ni bilo na novooblikovanih popravkov
vrednosti terjatev do kupcev.

2.6. Dani predujmi in varščine

5.266 EUR

Znesek se nanaša na dane avanse za še ne opravljene storitve.

2.7. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

31.336 EUR

Znesek se nanaša na terjatve do države in do posrednih proračunskih uporabnikov za opravljene
pogodbene storitve.
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2.8. Druge kratkoročne terjatve

72.576 EUR

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo:
• zahtevki zapovračilo plač v breme ZZZS v znesku 6.032 EUR,
• preplačilo akontacij DDPO skupaj v znesku 3.855 EUR,
• DDV ki bo upoštevan v obračunu za mesec januar 2021 v višini 4 EUR
• certificirane zahtevke do financerje EU projektov v znesku 62.179 EUR in
• dane akontacije v znesku 506 EUR.
2.9. Aktivne časovne razmejitve

249.789 EUR

Kratkoročno odloženi stroški v višini 16.145 EUR predstavljajo razmejene stroške letnih licenc, stroške
izobraževanja, stroške zavarovalnih premij ter stroške letne vinjete, ki se nanašajo na leto 2021.
Kratkoročno vračunani prihodki v višini 226.521 EUR predstavljajo vračunane prihodke za projekte, po
stopnji dokončanosti v letu 2020, ki bodo v skladu s pogodbami zaračunani šele v letu 2021 ter
vrednost zahtevkov za črpanje EU sredstev, za katere inštitut še ni oddal zahtevkov oziroma ni prejel
certifikatov.
Druge aktivne časovne razmejitve v višini 7.123 EUR predstavljajo popravek vstopnega DDV iz
računov za december 2020, prejetih v januarju 2021, ki zapade v obračun v januarju 2021.
2.10. Zaloge

6.684 EUR

Stanje zaloge se nanaša na gotove proizvode (zemljevide in priročnike za izobraževanje). Inventurna
komisija je predlagala odpis proizvodov v višini 107 EUR, zaradi poškodovanosti in neprimernosti za
nadaljnjo prodajo.

2.11. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

1.882 EUR

Obveznost se nanaša na prejete avanse ter manjša preplačila, ki so bila vrnjena v januarju 2021.
2.12. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

127.467 EUR

Obveznost se nanaša na obračunane plače za mesec december 2020.
2.13. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

49.068 EUR

Znesek obveznosti do dobaviteljev znaša na dan 31.12.2020 49.068 EUR in večinoma zapadejo v
plačilo v januarju 2021.
2.14. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

35.010 EUR

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na:
• obveznost za prispevke na plače za mesec december 2020 v višini 19.511EUR,
• akontacija davka od dohodkov pravnih oseb za december 2020 v višini 2.754 EUR,
• obveznsot za DDV po obračunu za mesec december 2020 v višini 3.066 EUR,
• obveznost iz poslovanja po pooblastilu za drug račun v znesku 9.679 EUR,
Plačila navedenih obveznosti so bila večinoma izvršena v januarju 2021.
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2.15. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

3.461 EUR

Znesek se nanaša na obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za
opravljene storitve.
2.16. Kratkoročne obveznosti do financerjev

2.222 EUR

Inštitut ima iz naslova nakupa osebnega avtomobila dolg iz finančnega najema. V letu 2021 zapade v
plačilo 2.222 EUR glavnice.
2.17. Pasivne časovne razmejitve

291.549 EUR

Vnaprej vračunani odhodki predstavljajo vkalkulirane stroške izdelave zaključnega računa za leto
2020 in revizije poslovnih izkazov za leto 2020, notranje revizije za leto 2020, vkalkulirane stroške
podizvajalcev za projekte po stopnji dokončanosti v letu 2020, ki bodo v skladu s pogodbami
zaračunani šele v letu 2021, razmejeni DDV ter vračunano uspešnost iz poslovanja na trgu, v skladu z
Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za
redno delovno uspešnost. Navedeni varčevalni ukrep pa se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se v skladu
z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za
javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost lahko ponovno izplačuje.
Za leto 2020 se je za redno delovno uspešnost namenilo dva odstotka sredstev za osnovne plače za
obdobje šestih mesecev. Celoten obseg teh sredstev še ni bil izplačan v letu 2020, saj jo Geodetski
inštitut izplačuje polletno. Geodetski inštitut je polletno redno delovno uspešnost vkalkuliral v stroške
plač, izplačal pa jo bo februarja 2021.
2.18. Dolgoročne finančne obveznosti

8.540 EUR

Inštitut ima iz naslova nakupa osebnega avtomobila dolg iz finančnega najema. Izkazana dolgoročna
obveznost predstavlja 61 obrokov glavnice, ki zapadle v plačilo od leta 2021 do februarja 2026.
Obresti so izkazane v izvenbilančni evidenci.
2.19. Obveznosti za osnovna sredstva, prejeta v upravljanje

208.185 EUR

Zmanjšanje obveznosti za osnovna sredstva prejeta v upravljanje glede na stanje z dne 31.12.2019 za
40.218 EUR je posledica naslednjih poslovnih dogodkov:
▪
▪

nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter vplačila v rezervni stanovanjski
sklad v letu 2020 v znesku 63.575 EUR (povečanje);
rednega odpisa drobnega inventarja in amortizacije osnovnih sredste, porabe sredstev iz
stanovanjskega rezervnega sklada ter odpisa preostale vrednosti izločenih osnovnih sredstev,
skupaj v znesku 103.793 EUR (zmanjšanje).

V skladu s sklepom 4, 77. redne seje Sveta Geodetskega inštituta Slovenije, se je povečala obveznost
za sredstva v upravljanje za vrednost rezervena stanovanjskega sklada v višini 2.534 EUR, v breme
presežka prihodkov nad odhodk po stanju 01.01.2020.
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2.20 Presežek prihodkov nad odhodki

1.282.838 EUR

Tabela gibanja presežka prihodkov nad odhodki
Stanje 31.12.2019 (EUR)
Prenos na sredstva v upravljanju – rezervni stanovanjski sklad (EUR)

1.186.288
(2.534)

Stanje 1.1.2020 (EUR)

1.183.754

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2020 (po obdavčitvi)

99.084

Stanje 31.12.2020 (EUR)

1.282.838

2.21. Izvenbilančna evidenca

11.083 EUR

V izvenbilančni evidenci so obresti po leasing pogodbi ter nekoriščen preostanek do limita porabe
poslovnih kartic.
Geodetski inštitut zahteva od svojih podizvajalcev zavarovanje del z menicami. Vrednosti prejetih
menic ne izkazuje v izvenbilančni evidenci. Po popisu 31.12.2020 ima Geodetski inštutut prejetih
menic z meničnimi izjavami v višini 146.050 EUR.
3.

POJASNILA K POSAMEZNIM
DOLOČENIH UPORABNIKOV

POSTAVKAM

3.1. Prihodki od poslovanja

IZKAZA

PRIHODKOV

IN

ODHODKOV

2.938.013 EUR

Prihodke iz poslovanja tvorijo naslednje postavke:
•
•
•

prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe in javnih pooblastil v znesku 2.277.005 EUR in
se zmanjšujejo za nove nabave sredstev, prejetih v upravljanje v vrednosti 63.575 EUR,
prihodki iz namenskih javnih sredstev Evropske Unije v znesku 114.948 EUR,
prihodki pridobljeni na javnih razpisih in od prodaje storitev na trgu v znesku 609.755 EUR.

Prihodki, ki jih med letom prejema inštitut, se zmanjšujejo za nabavo opredmetenih osnovnih in
neopredmetenih sredstev ter oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada – iz njih se oblikuje vir za
nabavo teh sredstev. V letu 2020 so se iz tega naslova prihodki zmanjšali za 63.575 EUR.
3.1.1. Sprememba vrednosti zalog
Zaloga gotovih proizvodov (zemljevidi in priročniki za izobraževanje) se je glede na leto 2019
zmanjšala za 120 EUR.
3.2. Finančni prihodki

374 EUR

Znesek predstavlja prihodke obresti na poslovnih računih in prihodke iz naslova tečajnih razlik.
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3.3. Drugi prihodki

2.482 EUR

Drugi prihodki se nanašajo na razna usklajevanja in pozitivne evrske izravnave ter na prejete
subvencije iz naslova manj plačnih prispevkov PIZ delodajalca za delavce starejše od 60 let.

3.4. Prevrednotovalni poslovni prihodki

658 EUR

Prevrednotovalni poslovni prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter na odpis
obveznosti.
3.5. Stroški materiala

25.236 EUR

Stroški materiala predstavljajo 0,90% vseh odhodkov v letu 2020.
(v EUR)
Stroški pisarniškega materiala
Časopisi, knjige in strokovna literatura
Odpis drobnega inventarja in zaščitne obleke
Stroški energije
Splošni material za vzdrževanje
Drugi stroški materiala
SKUPAJ

Leto 2020
14.325
3.061
3.049
813
341
3.647
25.236

Leto 2019
22.282
3.400
5.805
1.798
7.348
257
40.890

3.6. Stroški storitev

1.142.156 EUR

Stroški storitev predstavljajo 40,52% vseh odhodkov v letu 2020.
(v EUR)
Stroški podizvajalcev
Stroški vzdrževanja, komunalnih storitev in čiščenja
Stroši najemnin
Stroški računovodskih in revizijskih storitev
Stroški letnih licenc
Stroški služenih potovanj
Stroški telekomunikacij in poštnine
Stroški avtorskih honorarjev in intelektualnih storitev
Stroški izobraževanja
Študentsko delo
Stroški reprezentance
Drugi stroški storitev
SKUPAJ

Leto 2020
900.089
101.693
9.847
22.633
11.340
5.398
14.585

Leto 2019
729.293
110.954
8.551
24.580
24.306
34.943
17.412

4.226
27.093
21.482
4.447
19.323
1.142.156

40.172
67.420
23.797
10.300
26.824
1.118.552

Strošek revidiranja računovodskih izkazov za leto 2020 je 4.300 EUR.
Na strukturo stroškov storitev je v letu 2020 vplivalo delo v spremenjenih pogojih zaradi
razglasitve epidemije Covid-19. V času epidemije je bilo opravljenega bistveno manj dela na
terenu, kar je razvidno iz zmanjšanja stroškov službenih poti ter izobraževanj.
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3.7. Stroški dela

1.624.519 EUR

Stroški dela predstavljajo 57,63% vseh odhodkov v letu 2020.
(v EUR)
2019

Leto 2020

Leto

Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost delodajalca
Drugi stroški dela

1.269.240
226.224
129.055

1.235.828
218.058
137.424

SKUPAJ

1.624.519

1.591.310

Masa plač se je v letu 2020 povečala za 2,09% glede na leto 2019 zaradi sprostitve
varčevalnih ukrepov in sicer v sprostitvi napredovanj in uskladitvi vrednosti plačnih razredov
ter sprostitve izplačil za redno delovno uspešnost (podrobneje opisano v točki 2.17). V času
razglašene epidemije zaradi Covid-19 je bil zaposlenim, ki so prihajali na delo, obračunan
dodatek za delo v tveganih razmerah, kar je tudi vplivalo na povečanje mase plač.
Vpliv drugačnega načina dela v času epidemije je razviden tudi pri drugih stroških dela, saj se
je delo pretežno izvajalo od doma, kar je vplivalo na višino stroškov prevoza na delo, ki pa so
se delno kompenzirali z nadomestili za uporabo lastnih sredstev pri delu od doma.

3.8. Drugi stroški

23.960 EUR

Ostali drugi stroški predstavljajo 0,85% vseh odhodkov v letu 2020.
.
(v EUR)
Prispevek za stavbno zemljišče
Štipendije in nagrade dijakom na praksi
Popravek odbitka DDV (javna pooblastila in EU
projekti)
Drugi stroški
SKUPAJ

Leto 2020
2.009
2.086
18.224

Leto 2019
1.969
630
25.356

1.641
23.960

1.558
29.513

3.9. Finančni odhodki

2.778 EUR

Finančne odhodke predstavljajo obresti za nečrpani revolving kredit pri Addico Bank d.d., obresti iz
naslova finančnega leasinga, tečajne razlike ter zamudne obresti.

3.10. Drugi odhodki

98 EUR

Drugi odhodki predstavljajo evrske izravnave in manjše uskladitve.

3.11 Davek od dohodka pravnih oseb

23.696 EUR

(v EUR)
Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Računovodski dobiček ali izguba

Leto 2020
2.941.527
(2.818.747)
122.780
12

Leto 2019
2.952.066
(2.781.380)
170.686

Zmanjšanje davčne osnove in olajšave
Povečanje davčne osnove
Davčna osnova
Davek od dohodka pravnih oseb 19%

(2.331.080)
2.333.017
124.717
23.696

Davčne oljašave
- iz naslova zaposlovanja invalidnih oseb
Olajšave skupaj

1.635
1.635

(2.336.551)
2.339.831
173.966
33.053

1.543
1.543

Inštitut v skladu z 9. čenom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb plačuje davek od dohodkov iz
opravljanja pridobitne dejavnosti.
Prihodki od pridobitne dejavnosti zajemajo prihodke iz tržne (lastne) dejavnosti inštituta. V letu 2020 je
sorazmerni del prihodkov od pridobitne dejavnosti 20,75% glede na celotne prihodke inštituta.

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
V skladu z aktom o ustanovitvi opravlja inštitut dejavnost javne službe in tržno (lastno) dejavnost.
Sodilo, uporabljeno za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost
prodaje blaga in storitev na trgu, izhaja iz 7. člena statuta Geodetskega inštituta Slovenije:
“Inštitut izvaja kot javno službo razvojne in strokovno tehnične naloge državne geodetske službe na
področju osnovnega geodetskega sistema, državnih topografskih in kartografskih baz podatkov ter
baz podatkov o nepremičninah, izvedbenih projektov s področja osnovnega geodetskega sistema,
kartografije in evidentiranja nepremičnin ter na področju razvojno raziskovalne dejavnosti, v skladu s
programom dela inštituta, ki je sestavni del letnega programa dela državne geodetske službe.
Inštitut opravlja dejavnost za trg proti plačilu za občine in druge naročnike v obsegu, ki ga določa
Vlada RS ob sprejemu letnega dela državna geodetske službe.”
Pri razporejanju dejavnosti inštitut glede na vire pridobivanja sredstev upošteva naslednja sodila:
•
•
•

določbe akta o ustanovitvi in obseg pooblastil pri opravljanju javne službe;
določenost javne službe v programu dela, ki ga potrdi Vlada RS;
obseg in vsebino dejavnosti ter kadrovske zmogljivosti.

Pri opredelitvi tržnega (lastnega) dela poslovanja upošteva inštitut naslednja sodila:
•
•
•
•
•
•

zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti;
o izvajanju tržne (lastne) dejavnosti odloča inštitut sam odvisno od kadrovskih in drugih
zmogljivostih;
sam določa obseg in vsebino tržne (lastne) dejavnosti;
izvaja tržno (lastno) dejavnost, če je povpraševanje po njej;
sam določa prodajne cene storitev in proizvodov v okviru tržne dejavnosti;
tržna (lastna) dejavnost je dodatna in ne osnovna dejavnost inštituta.

Za namen ločenega evidentiranja prihodkov in odhodkov, na prihodke in odhodke za izvajanje javne
službe in prihodke in odhodke od prodaje proizvodov in storitev, inštitut spremlja prihodke in odhodke
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na temelju poslovnih nalogov. V primeru inštituta so ti poslovni nalogi projekti in pogodbe ter obsegajo
točno določeno izvedbo nalog neodvisno od drugih nalog v inštitutu.
Za spremljanje stroškov po dejavnostih inštitut deli stroške na neposredne in posredne.
Za neposredne stroške poslovnega naloga opredeljuje inštitut vse neposredne stroške končnih, točno
določenih nosilcev (projektov, pogodb), ki jih lahko ugotovi fizično pri porabi ali takoj na podlagi
knjigovodske listine.
Posredni stroški so stroški, ki jih ni možno pripisati točno določenemu nosilcu, jih pa je možno razdeliti
na stroškovne nosilce na podlagi izbranega sodila.
Sodilo za delitev posrednih stroškov so količniki, izračunani iz razmerja dejansko opravljenih ur po
posameznih poslovnih nalogih glede na vse opravljene ure. Sodila je, na podlagi določb zakona o
preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, pred začetkom uporabe
potrdil revizor.
Na podlagi sprejetega načina razvrščanja stroškov ter sprejetih sodil, so prihodki in odhodki, ki jih
lahko direktno pripišemo posamezni dejavnosti, razvrščeni na posamezno dejavnost ob nastanku
dogodka. Ostali skupni stroški pa se delijo po ključih.
Upoštevajoč navedena sodila so prihodki in odhodki po dejavnosti za leto 2020 sledeči:
•
•
•

javna služba in javna pooblastila: prihodki 2.216.131 EUR, odhodki 2.214.914 EUR,
namenska javna sredstva EU: prihodki 114.949 EUR, odhodki 114.949 EUR,
prodaja na trgu: prihodki 610.447 EUR, odhodki 448.884 EUR.

5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV – POJASNILA K
POSAMEZNIM POSTAVKAM
Inštitut je v letu 2020 najel revolving kredit pri Addico Bank d.d. v višini 100.000 EUR za zagotavljanje
tekoče likvidnosti. Zaradi skrajno racionalnega poslovanja inštitut v letu 2020 ni črpal kredita.

Pojasnila pripravila:
Slavica Prelec

Odgovorna oseba:
Milan Brajnik
direktor
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4.3

Poročilo neodvisnega revizorja
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Povzetek plana dela Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2021

V okviru javne službe in na podlagi javnega pooblastila GI izvaja razvojne in strokovno-tehnične naloge državne
geodetske službe, v skladu z 32. členom Zakona o geodetski dejavnosti (ZgeoD-1; Uradni list RS, št. 77/10)
določene v Programu dela Geodetskega inštituta Slovenije, ki je sestavni del letnega programa državne geodetske
službe. V Programu so opredeljene tudi naloge javne službe, ki jih GI opravlja na podlagi Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17), Pomorskega zakonika (PZ; Uradni list RS, št. 26/2001, 21/2002,
110/2002 - ZGO-1, 2/2004, 98/2005 - ZPLD-1A, 49/2006, 88/2010, 59/2011, 33/2016, 41/2017, 21/2018 ZNOrg, 31/2018 – ZPVZRZECEP) in Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov
in letalskih informacij za enotno evropsko nebo (Uradni list RS, št. 60/2017). Skladno z določili ZgeoD-1 GI del
dejavnosti opravlja tudi zunaj okvira javne službe, proti plačilu za občine in druge naročnike.
Ključni cilji GI tudi v letu 2021 ostajajo:
1. kakovostna izvedba nalog javne službe,
2. pozitivno in stabilno finančno poslovanje,
3. nadaljnji dvig osebnih kompetenc strokovnega kadra,
4. aktivno delovanje v okolju matične in sorodnih strok.
Natančna priprava plana del GI je otežena zaradi vsako leto prisotnih naknadnih sprememb prioritet na strani
naročnikov, v letu 2021 pa še posebej nemogoča zaradi nestabilnega poslovnega okolja v času trajanja epidemije
bolezni COVID-19 in možnih (verjetnih) neposrednih ter posrednih posledic na gospodarske in negospodarske
aktivnosti. Zaradi navedenega, plan vključuje poleg znanih dejstev tudi utemeljena predvidevanja. Ta zaradi
prisotne stopnje dvoma, in v skrbi za stabilno financiranje delovanja GI, poleg izvedbe nalog javne službe
narekujejo intenzivno kandidiranje tudi na projekte, financirane iz drugih virov. Območje možnega nihanja
prihodkov in odhodkov se, poleg možnih odstopanj od navedenih predvidevanj in običajnih posledic nihanj v
uspešnosti kandidiranja za naloge na trgu, širi tudi zaradi nalog, pri katerih je GI vezan na izvedbo vsebinsko
zahtevnih razpisov oziroma kakovostni nadzor s strani drugih naročnikov izbranih izvajalcev. Ocenjene vrednosti
lahko zaradi navedenih vplivov odstopajo od dejansko doseženih, kar pa bo neposredno vplivalo na višino
prihodkov in odhodkov v izkazih inštituta. Vodstvo je zavezano k permanentnemu spremljanju vseh parametrov
poslovanja in ukrepanju ob zaznanih odklonih oziroma tveganjih.
Na podlagi načrtovanega obsega dela, kadrovske fluktuacije v preteklih letih in pričakovanega srednjeročno
nastopajočega obdobja upokojevanja nekaterih starejših kolegov, načrtujemo nadaljnje selektivno dodatno
zaposlovanje specifičnih nadomestnih kadrov in kadrov za projektno delo. Nadaljevali bomo torej z izvedbo ciljno
usmerjenih notranjih razvojnih projektov, investicijami v znanje in tehnološkim posodabljanjem inštituta.
Pozitivno in stabilno finančno poslovanje je temeljni cilj in pogoj za vse ostale načrtovane aktivnosti. V letu 2021
planiramo za izvedbo vseh dejavnosti prihodke v višini 2.650.000 evrov, od tega iz naslova opravljanja nalog
javne službe in po pooblastilu 2.060.000 evrov prihodkov, za izvedbo projektov, financiranih iz skladov evropske
skupnosti 75.000 evrov prihodkov, iz naslova opravljanja nalog na področju raziskovalne dejavnosti 102.000
evrov prihodkov ter 400.000 evrov ostalih prihodkov, ob predvidenih 2.650.000 evrov odhodkov.
Permanentno prisotno problematiko negativnega denarnega toka v prvi polovici leta bomo podobno kot za leto
2019 stabilizirali s pridobitvijo kratkoročnega okvirnega kredita (pogodba s komercialno banko) in s tem tudi
obvladali negativni vpliv stroškov pri izvedbi projektov, financiranih iz skladov evropske skupnosti, kjer je rok od
nastanka do povračila stroškov dolgotrajen.
Izhodišče za pripravo plana prihodkov in odhodkov za leto 2021 je v prvi vrsti dokument »Program dela državne
geodetske službe za leto 2021«. Planirani finančni obseg temelji na predpostavkah, da bo:
1. v planiranem obsegu realizirana večina nalog iz Programa dela državne geodetske službe za leto 2021,
2. bodo gospodarska gibanja v poslovnem okolju ostala pozitivna,
3. bo izvedba projektov financiranih iz EU virov potekala nemoteno.
V nadaljevanju je podrobno predstavljen plan dela GI za leto 2021 po naslednjih vsebinskih sklopih:
• Program dela,
• Finančno poslovanje,
• Kadrovska politika,
• Investicije v osnovna sredstva.
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Program dela

Programa dela državne geodetske službe za leto 2021 je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom številka
35301-1/2021/13 dne 19.01.2021. V Program dela državne geodetske službe so vključene tudi naloge GI –
naloge javne službe in po pooblastilu, poleg teh pa GI izvaja tudi:
• naloge, financirane iz evropskih sredstev, ki so opredeljene v poglavju »Naloge, financirane iz skladov
evropske skupnosti«,
• naloge na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so opredeljene v poglavju »Naloge na
področju raziskovalne in razvojne dejavnost«,
• naloge za druge naročnike, opredeljene v poglavju »Ostale naloge«.
Naloge za druge naročnike GI izvaja s ciljem večanja baze znanja, prenosa izkušenj, zagotavljanja stabilnosti
poslovanja, pokrivanja stroškov internih razvojnih aktivnosti in pokrivanja stroškov sofinanciranja nalog,
financiranih po programih evropske skupnosti.

6.1

Naloge javne službe in naloge po pooblastilu
A. Naloge Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2021 s področja dela Geodetske uprave RS

Zap.
št.

Opis naloge

Program 2021

Geodezija in topografski sistem
1

Državni geodetski referenčni sistem

1.1

Državna geodetska infrastruktura
Temeljno državno geodetsko infrastrukturo
Izvajanje nujne podpore, vzdrževanja in nadgradnje
predstavljata omrežje stalnih GNSS postaj SIGNAL strojne in programske opreme za delovanje obeh
in državna geodetska mreža 0. reda.
omrežij stalnih postaj za satelitsko določanje položaja,
nadzor delovanja in distribucije podatkov (TrimbleZagotovljeno bo:
Pivot in Alberding-GNSS SW). Izvajal se bo tudi
analitični del delovanja obeh GNSS omrežij.
– nemoteno delovanje obeh omrežij in
Izvedeno bo redno vzdrževanje, nadgradnje in
izvedene potrebne tehnološke nadgradnje;
popravilo merske opreme ter stalnih GNSS postaj
– delovanje Službe za GNSS, ki izvaja nadzor
(Leica, Trimble, Javad). Nabavljena bo nova merska
nad delovanjem obeh omrežij in distribucijo
oprema za izvajanje terenskih meritev in nove GNSS
podatkov uporabnikom;
postaje.
– redno vzdrževanje in nabava nove opreme
Izvedeno bo redno vzdrževanje in minimalne
ter inštrumentov za izvajanje terenskih meritev in nadgradnje programske opreme za vodenje centralne
za omrežje stalnih GNSS postaj;
evidence geodetskih točk (CEGT).
– redno vzdrževanje Centralne evidence
geodetskih točk;
Izvajanje dveh CRP projektov: V2-1944 z naslovom
– izvajanje raziskovalnih nalog s področja
»Razvoj
metodologije
in
sistema
verifikacije
državnega geodetskega referenčnega sistema;
referenčnih omrežij in postaj GNSS« in V2-1924 z
– izvajanje uskladitve geodetske osnove v
naslovom »Stalna geodetska znamenja kot temelj za
obmejnem pasu;
kakovostno delovanje geodetske stroke«. Na podlagi
– organizacija EUREF konference v Sloveniji;
rezultatov CRP se bo začela izvajati naloga za vpis
– sanacija nekaterih državnih geodetskih točk
izbranih geodetskih znamenj v register kulturne
– izbor geodetskih znamenj za vpis v register
dediščine in njihovo ovrednotenje za razglasitev za
kulturne dediščine in njihovo
kulturni spomenik. Izvedla se bo sanacija dveh
ovrednotenje za razglasitev za kulturni
trigonometričnih točk višjega reda.
spomenik.
Nadaljevalo se bo usklajevanje geodetske osnove z
dodatnimi referenčnimi točkami in meritvami
geodetske mreže v obmejnem pasu.
Izvedena bo mednarodna konferenca EUREF 2021 v
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Zap.
št.

Opis naloge

Program 2021
Ljubljani.
Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2021 in se
nadaljevale v letu 2022, se načrtuje sklenitev
dvoletnih pogodb.

GI

Službo za GNSS izvaja Geodetski inštitut Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: GI) po javnem
pooblastilu.
Služba za GNSS izvaja operativni in tehnični
nadzor delovanja omrežja stalnih GNSS postaj
(omrežje SIGNAL in mreža 0. reda), posreduje
podatke in informacije ter omogoča nemoteno
delovanje in uporabo omrežij.

Izvajalo se bo redno upravljanje obeh omrežij,
spremljanje novih tehnologij, testiranje opreme,
mednarodno
sodelovanje,
tehnična
podpora
uporabnikom, predstavitve sistema, analiziranje in
spremljanje položaja GNSS postaj, nadzor nad
sistemom za dostop do podatkov (distribucija), nadzor
nad dostopi za podatke, ki jih naprave GNSS omrežja
posredujejo v nadzorni center in povezave s postajami
sosednjih držav.
Izbor geodetskih znamenj za vpis v register Na podlagi rezultatov CRP (V2-1924) se bo začela
kulturne dediščine in njihovo ovrednotenje za izvajati naloga za vpis izbranih geodetskih znamenj v
razglasitev za kulturni spomenik.
register kulturne dediščine in njihovo ovrednotenje za
razglasitev za kulturni spomenik.
naloga
uvrstitve izbranih geodetskih znamenj v
kulturno dediščino lokalnega pomena.
Načrtuje se sklenitev dvoletne pogodbe za leti 2021 in
2022.

2

Državni topografski sistem

2.1

Topografski podatki
Pridobivanje topografskih podatkov, ki ustrezajo
natančnosti in podrobnosti merila 1 : 5000.
Priprava
vhodnih
podatkov
in
kontrola
pridobljenih topografskih podatkov. Analiza novih
vsebin za vključitev v državni topografski model
(DTM).
Prikaz topografskih podatkov.
Raziskovalne naloge s področja topografskega
sistema.
Vzdrževanje programske opreme za vodenje
DTM.

Pridobitev topografskih podatkov za približno 8%
območja Slovenije. Izvedba testa za vzdrževanje
topografskih podatkov DTM in priprava navodil.
Vzdrževanje programske opreme za vodenje DTM.
Sodelovanje pri raziskovalni nalogi »Lidarsko podprte
prostovoljske geografske informacije za ugotavljanje
topografskih sprememb«. Vzpostavljanje podatkov o
pokritosti v DTM. Izboljšava postopkov terenske
kontrole.
Nakup potrebne programske, strojne in druge
opreme.

GI

Priprava
vhodnih
podatkov
in
kontrola
pridobljenih topografskih podatkov. Analiza novih
vsebin za vključitev v DTM.
Raziskovalne naloge s področja topografskega
sistema.

Priprava vhodnih podatkov in kontrola pridobljenih
topografskih podatkov za približno 8% območja
Slovenije. Izvedba testa za vzdrževanje topografskih
podatkov DTM in priprava navodil. Vzpostavljanje
pokritosti v DTM. Izvedba naloge »Lidarsko podprte
prostovoljske geografske informacije za ugotavljanje
topografskih sprememb«.

2.2

Zemljepisna imena
Odprava vsebinskih napak v registru zemljepisnih
imen.

Odprava vsebinskih napak v registru zemljepisnih
imen.

Redno
delo
Komisije
za
standardizacijo Izvajanje nalog, določenih s sklepom Vlade RS o
zemljepisnih imen (v nadaljnjem besedilu: KSZI). ustanovitvi Komisije za standardizacijo zemljepisnih
imen (št. 02401- 25/2012/5 z dne 7.3.2013 in št.
02401-15/2017/4 z dne 21.12.2017). KSZI bo
prioritetno izvajala naloge, določene v ZDOIONUS.
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Odprava vsebinskih napak v registru zemljepisnih
imen.

Odprava vsebinskih napak v registru zemljepisnih
imen.

2.3

Podatki daljinskega zaznavanja
Aerofotografiranje in kontrola kakovosti izdelkov
aerofotografiranja
(aerofotografije,
barvni
ortofoto, infrardeči ortofoto, digitalni model
reliefa) za območje cele Slovenije.
Snemanje z drugimi tehnikami daljinskega
zaznavanja (poševno aerofotografiranje, lidar).

V letu 2020 je bila sklenjena triletna pogodba (20202021-2022) za izvedbo naloge za celotno območje
Slovenije. V okviru pogodbe se bo v letu 2021
zagotovilo aerofotografiranje in obnovitev digitalnega
modela reliefa (DMR1) ter izdelava ortofota. V letu
2021 bo izvedena naloga za tretjino območja Slovenije
(osrednji del).
Pripravljena bo tehnična dokumentacija za razpis za
izvedbo laserskega skeniranja (in aerofotografiranja)
za območje Slovenije.
Izvedena bo študija možnosti izvedbe vsedržavnega
poševnega aerofotografiranja in uporabnosti teh
podatkov. Pripravljen bo predlog tehničnega dela
razpisne dokumentacija za izvedbo pilotnega projekta
poševnega aerofotografiranja.

GI

Kontrola
kakovosti
izdelkov
cikličnega Izvedena bo kontrola kakovosti izdelkov cikličnega
aerofotografiranja.
aerofotografiranja Slovenije.
Študije drugih tehnik daljinskega zaznavanja.
Pripravljena bo tehnična dokumentacija za razpis za
izvedbo laserskega skeniranja (in aerofotografiranja)
za območje Slovenije.
Izvedena bo študija možnosti izvedbe vsedržavnega
poševnega aerofotografiranja in uporabnosti teh
podatkov. Pripravljen bo predlog tehničnega dela
razpisne dokumentacija za izvedbo pilotnega projekta
poševnega aerofotografiranja.

2.4

Državne in vojaške karte
V letu 2016 se je zaključil prvi cikel vzdrževanja
državne/vojaške topografske karte merila 1 : 50
000 (DTK/VTK 50). V letu 2017 je bila
vzpostavljena zvezna karta DTK/VTK 50. Izvaja se
vzdrževanje
po
načelih
iz
obnovljenega
redakcijskega načrta. Tisk vojaških topografskih
kart.
Priprava podatkov za evropski zbirki podatkov
EuroBoundaryMap in EuroRegionalMap, ki se
letno obnavljata. Izvedba morebitnih kontrola pri
izdelavi EuroGlobalMap. Obnova državnih in
vojaških preglednih kart (DPK/VPK)
Posodobitev
kartografskih
podlag
merila
1 : 25 000 (POSKART2).

Vzdrževanje po načelih iz obnovljenega redakcijskega
načrta, ki vključuje obnovo 7 listov karte z uporabo
podatkov laserskega skeniranja za obnovo cestnega
omrežja (ceste, kolovozi, poti) ter sistematično
obnovo jam in brezen za četrtino Slovenije. Ureditev
zemljepisnih imen na DTK/VTK 50 na ozemlju
sosednjih držav (ločitev endonimi-eksonimi). Izveden
bo tisk v letu 2021 obnovljenih listov VTK 50.
Priprava podatkov za evropski zbirki podatkov
EuroBoundaryMap in EuroRegionalMap, ki se redno
letno obnavljata. Kontrola podatkov EuroGlobalMap.
Izvedba morebitnih kontrol pri izdelavi EuroGlobalMap.
Obnova celotnega sistema državnih preglednih kart,
tudi spletnih. Tisk državne pregledne karte v merilu
1 : 500 000 (DPK 500).
Posodobitev kartografskih podlag merila 1 : 25 000 za
določeno območje, skladno s potrebami vladnih
resorjev (POSKART2).
Naloge vzdrževanja DTK/VTK50 sofinancira Ministrstvo
za obrambo RS. Nalogo POSKART2 financirata
Ministrstvo za obrambo in Evropska unija iz sredstev
Sklada za notranjo varnost.
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V letu 2016 se je zaključil prvi cikel vzdrževanja
državne/vojaške topografske karte merila 1 : 50
000 (DTK/VTK 50). V letu 2017 je bila
vzpostavljena zvezna karta DTK/VTK 50. Izvaja se
vzdrževanje
po
načelih
iz
obnovljenega
redakcijskega načrta.
Priprava podatkov za EuroBoundaryMap in
EuroRegionalMap, evropski zbirki podatkov, ki se
letno obnavljata. Izvedba morebitnih kontrol pri
izdelavi EuroGlobalMap. Obnova državnih in
vojaških preglednih kart (DPK/VPK).
Posodobitev
kartografskih
podlag
merila
1 : 25 000 (POSKART2).
Izvedbo naloge sofinancira Evropska unija iz
sredstev Sklada za notranjo varnost.

Vzdrževanje po načelih iz obnovljenega redakcijskega
načrta, ki vključuje obnovo 7 listov karte z uporabo
podatkov laserskega skeniranja za obnovo cestnega
omrežja (ceste, kolovozi, poti) ter sistematično
obnovo jam in brezen za četrtino Slovenije. Ureditev
napisov zemljepisnih imen na DTK/VTK 50 na ozemlju
sosednjih držav (ločitev endonimi-eksonimi). Izveden
bo tisk v letu 2021 obnovljenih listov VTK 50.
Priprava podatkov za evropski zbirki podatkov
EuroBoundaryMap in EuroRegionalMap, ki se redno
letno obnavljata. Kontrola podatkov EuroGlobalMap.
Izvedba morebitnih kontrol pri izdelavi EuroGlobalMap.
Obnova celotnega sistema državnih preglednih kart,
tudi spletnih. Tisk državne pregledne karte v merilu
1 : 500 000
(DPK
500).
Izvedba razvojno-tehničnih del pri posodobitvi
kartografskih podlag 1:25.000 (POSKART2), ki
obsegajo pripravo kartografskih virov, vzpostavitev
kartografske osnove, koordinacijo in nadzor nad
izdelavo kartografskih podlag, zagotavljanje enotnosti
postopkov in kontrolo kakovosti. Naloga je triletna.

2.5

Posebne naloge na področju kartografije in
topografije za potrebe Ministrstva za obrambo
Ministrstvo za obrambo v skladu z 28. členom ZGeoD-1 izvaja določene strokovno-tehnične in razvojne
naloge na področju topografskega sistema v sodelovanju z Geodetsko upravo RS. Naloge v celoti financira
Ministrstvo za obrambo, Geodetska uprava RS pa zagotavlja podatke iz geodetskih zbirk.

GI

Izdelava in tisk vojaških topografskih kart RS
1 : 25 000 (sistemski listi).
Obnova in tisk VFR vojaške letalske navigacijske
karte RS v merilu 1 : 250 000.

Izdelava in tisk vojaških topografskih kart RS
1 : 25 000 (sistemski listi).
Obnova in tisk VFR vojaške letalske navigacijske karte
RS v merilu 1 : 250 000.

Izdelava in tisk vojaških topografskih kart RS
1 : 25 000 (sistemski listi).
Obnova in tisk VFR vojaške letalske navigacijske
karte RS v merilu 1 : 250 000.

Izdelava in tisk 23 sistemskih listov, za katere so bile v
letu 2020 s projektom POSKART posodobljene
kartografske podlage (kartografska finalizacija).
Izdelava in tisk 11 sistemskih listov, skladno s
potrebami Ministrstva za obrambo, pri čemer za
obnovo in celostno kartografsko ureditev vsebin izbere
in zadolži podizvajalce.
Obnova in tisk VFR vojaške letalske navigacijske karte
RS v merilu 1 : 250 000.

Evidentiranje nepremičnin
4

Vodenje in vzdrževanje nepremičninskih
evidenc

4.1

Informacijska podpora vodenju nepremičninskih
evidenc
Zagotavljanje nemotenega delovanja programskih
rešitev, njihove dopolnitve in popravki ter
zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja
Geodetske uprave RS na področju vodenja
nepremičninskih evidenc (zemljiški kataster,
kataster stavb, register nepremičnin, register
prostorskih enot, arhiv elaboratov na 38 lokacijah

71

Aplikativne rešitve, ki so sektorsko specifične
aplikacije, omogočajo podporo delovanju vseh
organizacijskih enot geodetske uprave na 38 lokacijah
pri vodenju postopkov ter vzdrževanje podatkov v
evidencah zemljiškega katastra, katastra stavb,
registra nepremičnin in registra prostorskih enot.
Zemljiški kataster (ZK):

Plan del Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2021

Zap.
št.

Opis naloge

Program 2021

organizacijskih enot Geodetske uprave RS
(območne geodetske uprave s pripadajočimi
geodetskimi pisarnami in Urad za nepremičnine),
ki morajo biti operativne vsak dan v letu.

Informacijska podpora aplikacije za vodenje atributnih
podatkov PP INKAT zagotavlja sistemsko podporo
delovanju aplikacije, povezavo lokalnih baz (na
geodetskih pisarnah) s centralno bazo ZK, prevzem
sprememb podatkov o lastnikih iz zemljiške knjige,
CRP in PRS.
Informacijska podpora aplikacije PP DEVO/PP
DEVOSERVIS omogoča vodenje postopkov, zagotavlja
izvajanje upravnih postopkov od sprejema vlog do
izdaje upravnih aktov, spreminjanje podatkov v bazi
ter posredovanje sprememb podatkov povezanim
evidencam (kataster stavb, register nepremičnin,
zemljiška knjiga).
Kataster stavb (KS):
Informacijska podpora aplikacije CB STAVBE
zagotavlja vodenje upravnih postopkov, spreminjanje
podatkov v bazi KS, prenos podatkov o stavbah in
delih stavb v register nepremičnin ter posredovanje
sprememb povezanim evidencam (zemljiški kataster,
zemljiška knjiga).
Register nepremičnin (REN):
Informacijska podpora aplikacije za vodenje podatkov
registra nepremičnin omogoča prevzem podatkov iz
matičnih evidenc, spreminjanje registrskih podatkov s
vprašalniki in z upravnimi postopki.
Register prostorskih enot (RPE):
Informacijska podpora omogoča delovanje intranetne
aplikacije za vzdrževanje lokacijskih in atributnih
podatkov prostorskih enot (občine, naselja, volišča,
poštni okoliši, šolski okoliši,..) ter vodenje in
vzdrževanje hišnih številk.
Dejanska raba zemljišč in boniteta zemljišča:
Programske rešitve za obdelavo podatkov dejanskih
rab zemljišč in podatkov grafičnega prikaza območij
enakih bonitet, omogočajo prevzem podatkov o
dejanski rabi iz matičnih evidenc (MKGP, DRSI,
DRSV,MOP), obdelavo podatkov in izvedbo grafičnih
presekov ter pripis podatkov dejanske rabe in bonitete
posamezni parceli.
Programska rešitev (PP IzbA) zagotavlja kakovost
celotnega procesa lokacijske izboljšave podatkov
zemljiškega katastra na posameznih območjih
(kontrolo priprave in obdelave vhodnih podatkov,
postopkov predaje in prevzema podatkov ter
končnega uvoza podatkov - rezultatov v evidenco
zemljiškega katastra).

Geodetska uprava RS za vodenje in vzdrževanje
navedenih nepremičninskih evidenc uporablja
množico različnih in večinoma že starih
informacijskih rešitev. Programska orodja so
nastajala
v
različnih
časovnih
obdobjih
(posledično z vzpostavitvijo posameznih evidenc)
in so zato tudi različna po strukturi in po uporabi
informacije tehnologije. Vsako programsko orodje
podpira posamezno evidenco oz. posamezne
sklope, ki tvorijo celovit sistem za vodenje
nepremičninskih
evidenc.
Zagotavljanje
nemotenega delovanja programskih rešitev in
medsebojne povezanosti podatkov med različnimi
evidencami zahteva veliko usklajevanja in
prilaganja posameznih aplikativnih rešitev.
Le te morajo z manjšimi dopolnitvami podpirati
tudi spremembe na področju podatkov in
poslovnih procesov, ki so posledica spremenjene
zakonodaje
na
področju
evidentiranja
nepremičnin. V primeru dopolnitev programskih
rešitev, ki so posledica sprememb v strukturi ali
vsebini podatkov, so vključene tudi potrebne
obdelave in ureditve podatkov.

Programska rešitev za skeniranje arhivskih elaboratov
zemljiškega katastra in katastra stavb (UDE) omogoča
Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2021 in se sprotno pretvorbo analognih dokumentov v digitalno
nadaljevale v letu 2022, se načrtuje sklenitev obliko ter s tem racionalno uporabo arhivskih
dvoletnih pogodb.
podatkov v aktivnih postopkih.
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V sklop informacijske podpore pri vseh aplikativnih
rešitvah so vključene tudi manjše dopolnitve
posameznih modulov oziroma procedur, ki so
posledica spremenjenih pravil (predpisi ali struktura in
zapis podatkov) pri vodenju in vzdrževanju podatkov
nepremičninskih evidenc ter s tem povezane ureditve
posameznih podatkov.
Za naloge, ki se časovno izvajajo v daljšem časovnem
obdobju (dve leti), bo pogodba sklenjena za leti 2021
in 2022.
GI

Podpora delovanju in potrebne dopolnitve
aplikativne rešitve za sprotno skeniranje vsebine
elaboratov in dokumentov upravnega postopka
na področju zemljiškega katastra in katastra stavb
ter aplikativne rešitev za podporo izvajanju
lokacijske
izboljšave podatkov
zemljiškega
katastra na posameznih območjih.

Delujoča sektorsko specifična aplikativna rešitev za
skeniranje arhivskih elaboratov. Izvedene dopolnitve
programske opreme in ureditve podatkov.
Delujoča aplikativna rešitev za podporo izvajanju
lokacijske izboljšave podatkov zemljiškega katastra na
posameznih območjih. Zagotavljanje nemotenega
delovanja ter vzdrževanje izdelane aplikativne rešitve.
Za naloge, ki se časovno izvajajo v daljšem časovnem
Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2021 in se obdobju (dve leti), bo pogodba sklenjena za leti 2021
nadaljevale v letu 2022, se načrtuje sklenitev in 2022.
dvoletnih pogodb.

4.3

Izboljšava podatkov nepremičninskih evidenc
Izvedba postopkov vodenja in vzdrževanja
podatkov nepremičninskih evidenc: periodično
usklajevanje podatkov o mejah občin s
spremembami
mej
parcel
v
postopkih
evidentiranja urejenih in spremenjenih mej parcel
ter uskladitev mej občin z mejami parcel na ZKN ;
pregled in kontrola podatkov elaboratov za
izvedbo sprememb podatkov v zbirnem katastru
gospodarske
javne
infrastrukture;
izvedba
postopkov odprave napak in neskladij med
podatki nepremičninskih evidenc, ki se ugotovijo
ob uporabi podatkov in so posledica izdelanih
elaboratov ali izvedenih postopov evidentiranja.
Izvedba izboljšave podatkov zemljiškega katastra
s postopki homogenizacije (izboljšava lokacijske
natančnosti grafičnih podatkov zemljiškega
katastra) za območja posameznih delov
katastrskih občin, kjer bo izkazana potreba
uporabnikov
(npr.
območja
občinskih
podrobnejših prostorskih načrtov).

Usklajen potek meje občin s potekom mej parcel iz
zemljiškega katastra vključno s potekom mej parcel na
ZKN; izveden pregled in kontrola podatkov elaboratov
za izvedbo sprememb podatkov v zbirnem katastru
gospodarske javne infrastrukture; izvedeni postopki
odprave napake ali neskladja med podatki – izdelani
elaborati in spremembe podatkov za evidentiranje v
evidenci.

Obdelava in uporaba podatkov digitalnega ortofota,
posnetkov analitičnega snemanja (Lidar), deloma tudi
z izvedenimi terenskimi meritvami in izvedena
lokacijska izboljšava zemljiškega katastra (izravnava in
homogenizacija) na posameznih delih katastrskih
občin – okvirno 20 katastrskih občin.

Identificirani podatki o novo zgrajenih in spremenjenih
stavbah v katastru stavb oziroma v registru
Zajem podatkov o novih in spremenjenih stavbah nepremičnin za del območja Slovenije, (zahodni del
na območjih izvedenega cikličnega aerosnemanja države) za katerega je izvedeno ciklično aerosnemanje
(območje 1117 listov DOF, izdelanega v letu (1117 listov DOF).
2020
na
osnovi
izvedenega
cikličnega
aerosnemanja v letu 2020 – zahodni del Izvedena zadnja faza in zaključek raziskovalne naloge
Slovenije).
– opredelitev pogojev za izvedbo naloge, načrt
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Izvedba raziskovalne naloge z naslovom: V2-1934
»Ovrednotenje različnih načinov označitve
katastrskih mejnikov za fotogrametrično izmero z
letalnikom in analiza njihovega vpliva na
položajno točnost oblaka točk in ortofota« v
okviru Ciljnega raziskovalnega programa "CRP
2019" v letu 2019
Izvedba razvojne naloge: »Potencial
nepremičninskih ter drugih zbirk geoprostorskih
podatkov pri upravljanju pametnih mest in
skupnosti«. Namen naloge je pridobiti pregled
pomembnejših standardov, ki vplivajo na razvoj
geoprostorske informacijske infrastrukture in
opredelitev vloge in pomena teh standardov na
razvoj nepremičninskih in drugih geoprostorskih
evidenc in zbirk podatkov Geodetske uprave RS.

izvedbe zajema podatkov, zajem in obdelava podatkov
na testnem primeru.

Izvedena razvojna naloga, katere rezultati bodo
uporabljeni pri končnem oblikovanju informacijske
prenove nepremičninskih evidenc.

V letu 2021 izvedena analiza obstoječih podatkov,
terenskih zajem podatkov, izdelava elaborata
sprememb podatkov in evidentiranje sprememb v
evidenci za 13 območij, v letu 2022 še za 9 območij.

Pregled, dopolnitev in vzdrževanje grafičnega
sloja območij enakih bonitet na območjih
kmetijskih zemljišč v ravninah, na ravninskih
območjih predmestij, v Goriških Brdih, na Krasu,
Suhi Krajini in Beli Krajini ter na pokarbonatnih
tleh (Kras, Notranjska, Suha Krajina).
Naloga se bo izvajala v dveh letih (2021 in 2022).

Izvedena
migracija
arhivskih
podatkov
zemljiškokastrskih točk s povezavo na izvedene
postopke ter pregled in tehnična ureditev podatkov
ca 8.000 elaboratov geodetskih storitev (zemljiški
kataster in kataster stavb), ki v trenutku prehoda na
novo informacijsko rešitev IS Kataster, še ne bodo
Priprava in izvedba dodatne migracije arhivskih ustrezno evidentirani v uradnih evidencah.
podatkov zemljiškega katastra (arhivski podatki
zemljiškokastrskih točk s povezavo na izvedene
postopke) ter migracije postopkov zemljiškega
katastra in katastra stavb v delu - ob prehodu na
novo informacijsko rešitev (IS Kataster)
(predvidoma v mesecu oktobru 2021), vsi
zahtevki z elaborati geodetskih storitev, v
upravnem postopku evidentiranja sprememb
podatkov, še ne bodo zaključeni. Zaradi
spremenjene strukture podatkov v izmenjevalnih
datotekah, ki so posledica novega podatkovnega
modela v informacijski rešitvi IS Kataster, bo
potrebno izvesti pregled in tehnično ureditev
podatkov v oddanih elaboratih geodetskih
Za naloge, ki se časovno izvajajo v daljšem časovnem
storitev, ki bo omogočala izvedbo sprememb v
okviru nove informacijske rešitve IS Kataster. Del obdobju (dve leti), bo pogodba sklenjena za leti 2021
naloge bo izveden v okviru projekta eProstor, del in 2022.
pa v okviru rednih nalog Geodetske uprave – v
sodelovanju uslužbencev Geodetske uprave,
Geodetskega inštituta Slovenije in zunanjih
izvajalec (geodetska podjetja).
Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2021 in se
nadaljevale v letu 2022, se načrtuje sklenitev
dvoletnih pogodb.
GI

Sodelovanje pri izvedbi postopkov vodenja in Usklajen potek meje občin s potekom mej parcel iz
vzdrževanja podatkov nepremičninskih evidenc: zemljiškega katastra vključno s potekom mej parcel na
periodično usklajevanje podatkov o mejah občin s ZKN; izveden pregled in kontrola podatkov za ca 220
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spremembami
mej
parcel
v
postopkih
evidentiranja urejenih in spremenjenih mej parcel
ter uskladitev mej občin z mejami parcel na ZKN;
pregled in kontrola podatkov elaboratov za
izvedbo sprememb podatkov v zbirnem katastru
gospodarske
javne
infrastrukture;
izvedba
postopkov odprave napak in neskladij med
podatki nepremičninskih evidenc, ki se ugotovijo
ob uporabi podatkov in so posledica izdelanih
elaboratov ali izvedenih postopov evidentiranja.

elaboratov za izvedbo sprememb podatkov v zbirnem
katastru gospodarske javne infrastrukture; izvedeni
postopkov urejanja podatkov in odprave napak in
neskladij med podatki nepremičninskih evidenc.

Sodelovanje pri izvedbi
zemljiškega katastra.

izboljšave

Sodelovanje pri obdelavi podatkov digitalnega ortofota
in posnetkov analitičnega snemanja (Lidar) ter
priprava vhodnih podatkov za izravnavo podatkov
podatkov (okvirno za območje 20 katastrskih občin).

Identificirani podatki o novo zgrajenih in spremenjenih
stavbah v katastru stavb oziroma v registru
nepremičnin za del območja Slovenije, (zahodni del
Zajem podatkov o novih in spremenjenih stavbah države) za katerega je izvedeno ciklično aerosnemanje
na območjih izvedenega cikličnega aerosnemanja (1117 listov DOF).
(območje 1117 listov DOF, izdelanega v letu
pri
migraciji
arhivskih
podatkov
2020
na
osnovi
izvedenega
cikličnega Sodelovanje
zemljiškega
katastra
(arhivski
podatki
aerosnemanja v letu 2020 – zahodni
del
zemljiškokastrskih točk s povezavo na izvedene
Slovenije.
postopke) ter pri pripravi in ureditvi podatkov
elaboratov geodetskih storitev v sklopu migracije
Priprava in izvedba dodatne migracije arhivskih postopkov zemljiškega katastra in katastra stavb v
podatkov zemljiškega katastra (arhivski podatki delu.
zemljiškokastrskih točk s povezavo na izvedene
postopke) ter priprava in izvedba migracije Za naloge, ki se časovno izvajajo v daljšem časovnem
postopkov zemljiškega katastra in katastra stavb obdobju (dve leti), bo pogodba sklenjena za leti 2021
in 2022.
v delu.

Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2021 in se
nadaljevale v letu 2022, se načrtuje sklenitev
dvoletnih pogodb.
Množično vrednotenje nepremičnin
6

Množično vrednotenje nepremičnin
Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin se uporablja v različne javne namene, določene z zakonom.
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v
nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) zamika roke za izvedbo nekaterih nalog množičnega vrednotenja
nepremičnin na dan, ki bo določen z novo uredbo o določitvi modelov vrednotenja, kot to določa 20. člen
ZMVN-1. Kljub zamiku rokov na podlagi ZZUOOP je Geodetska uprava RS kot organ vrednotenja zavezana
izvajati vse naloge, ki so ji dodeljene na podlagi veljavnega ZMVN-1. ZZUOOP namreč le zamika javno
izkazovanje podatkov v evidenci vrednotenja, pošiljanje potrdil in uveljavljanje posebnih okoliščin, v
ostalem delu pa se določb ZMVN-1 ne dotika. To pomeni, da mora Geodetska uprava RS spremljati
dogajanje na trgu nepremičnin, izdelati ustrezne analize le-tega in v primeru, da ugotovi, da modeli ne
izpolnjujejo več meril, določenih v ZMVN-1, le-te prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin. Zakonsko
določen rok za preverjanje modelov vrednotenja je 2 leti (10. člen ZMVN-1).
V letu 2021 se bo nadaljevalo z izvajanjem zakonsko predpisanih postopkov za določitev modelov
vrednotenja. Predvidena je priprava osnutka predloga modelov vrednotenja (15. člen ZMVN-1) ter
priprave na izvedbo posvetovanj s strokovno javnostjo (16. člen ZMVN-1) in usklajevanje modelov z
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občinami (17. člen ZMVN-1).
Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin se vzdržuje, spreminja in nadgrajuje glede na določbe
ZMVN-1 in glede na zakonske spremembe na področju evidentiranja nepremičnin. Sistem se prilagaja za
uspešno in učinkovito podporo izvajanja zakonsko predpisanih postopkov in nalog množičnega
vrednotenja nepremičnin s poudarkom na postopku določanja modelov vrednotenja. Obenem je treba
izvajati tekoče naloge množičnega vrednotenja nepremičnin, med katere sodijo predvsem naloge
spremljanja trga nepremičnin ter razvojne in analitične naloge s področja množičnega vrednotenja
nepremičnin.
6.4

GI

Strokovne naloge ter podpora poskusnemu
izračunu vrednosti in administraciji uveljavljanja
posebnih okoliščin
Razvoj metod ocenjevanja vrednosti, zagotovitev
tujih in domačih svetovalcev s področja
ocenjevanja vrednosti nepremičnin in drugih s
tem povezanih strokovnih področij, in kritje vseh
stroškov, povezanih z zagotovitvijo strokovnjakov,
izdelava analiz za različne namene, organizacija
oziroma izvedba izobraževanj in usposabljanj, v
katera je lahko vključena tudi pridobitev znanj s
potrdilom za zaposlene na področju ocenjevanja
vrednosti, vzpostavitev in vodenje baze znanja v
povezavi s postopki in nalogami množičnega
vrednotenja nepremičnin, obdelava podatkov,
povezanih s pripombami lastnikov in stališči občin
na javno razgrnjene modele vrednotenja, nadzor
nad izvajanjem projektov, oblikovanje in tisk
gradiv, nabava strokovne literature in druge
strokovno tehnične naloge.
Za dokončanje vseh nalog, povezanih s
poskusnim izračunom vrednosti in javno
razgrnitvijo predloga modelov vrednotenja ter
kasneje za uveljavljanje posebnih okoliščin je
treba zagotoviti ustrezno podporo za izvajanje
vseh predpisanih postopkov in tudi podporo
lastnikom nepremičnin, da bodo lahko uveljavljali
svoje pravice v skladu z ZMVN-1.

Izdelava analiz za različne namene in druge strokovno
tehnične naloge.
Vzpostavitev in vodenje baze znanja v povezavi s
postopki in nalogami množičnega vrednotenja
nepremičnin.
Oblikovanje aplikacij, obrazcev in drugih gradiv.
Tisk gradiv.
Usposabljanja, izobraževanja in nabava strokovne
literature.
Zagotovitev tujih in domačih svetovalcev s področja
množičnega vrednotenja nepremičnin.

Nalogo delno izvaja GI.

Nalogo delno izvaja GI.

Infrastruktura za prostorske informacije
7

Infrastruktura za prostorske informacije

7.1.

Vključevanje podatkov Geodetske uprave RS v
razvojne in raziskovalne projekte
Koordinacija in sodelovanje pri razvojnih in
raziskovalnih projektih, koordinacija, testiranje in
uvajanje novih tehnologij in standardov ter
priprava in koordinacija izobraževanja za
zaposlene in uporabnike ob uvajanju novih
tehnologij in rešitev pri razvojnih dejavnosti na
področju delovanja Geodetske uprave RS.
Sodelovanje z drugimi raziskovalnimi institucijami
(akademsko sfero, raziskovalnimi inštituti), kar
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V letu 2021 se bodo nadaljevale aktivnosti na
področju semantične medopravilnosti prostorskih
podatkov, za katere je pristojna Geodetska uprava RS.
Na podlagi dokumentov o Integriranem okvirju za
prostorske informacije (IGIF), ki nastaja v okviru UN
GGIM, bo izdelan akcijski načrt vključevanja slovenske
infrastrukture za prostorske informacije v aktivnosti
UN GGIM in evropske infrastrukture za prostorske
informacije INSPIRE.
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omogoča kakovostno koordinacijo in delovanje v
mednarodnih združenjih, pobudah in projektih.
Mednarodna prepoznavnost in odličnosti bo
zagotovljena s pripravo in obdelavo podatkov iz
zbirk Geodetske uprave RS v skladu z
metodologijo
posameznih
mednarodnih
programov in projektov, v katere se vključuje
Geodetska uprava RS

7.2.

Izdelani
bodo
tudi
dokumenti
investicijske
dokumentacije za ocenjevanje in vrednotenje ter
oceno izvedljivosti projektnih predlogov za slovenski
lokacijski okvir v okviru priprave na novo finančno
perspektivo (RRF in Kohezija)
Strokovnjaki Geodetske uprave RS se bodo tudi v letu
2021 vključevali v aktivnosti na ravni EU (ISA SEMIC
program) ter sodelovanjem v aktivnostih na področju
programa
uvajanja
splošne
semantične
interoperabilnosti v javni upravi, ki ga izvajata
Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo.

Koordinacija, upravljanje in operativna podpora
nacionalni točki za stike
Operativna in tehnična podpora, ki je potrebna za
nemoteno delo nacionalne točke za stike (NTS),
kot jo določa ZIPI v skladu z zahtevami Direktive
INSPIRE.
Koordinacijske
naloge
obsegajo
oblikovanje normativnih ureditev ter operativnih
programov,
oblikovanje
konceptualnih
in
normativnih rešitev na področjih državne
prostorske podatkovne infrastrukture in zemljiške
administracije. Med te naloge sodi tudi svetovanje
ministrstvom, organom v sestavi in drugim
institucijam javnega sektorja pri uporabi
referenčnih uradnih prostorskih podatkov, pomoč
pri
oblikovanju
usklajenih
rešitev
interoperabilnega
državnega
prostorskega
informacijskega sistema ter sodelovanje s
službami javne uprave, ki uporabljajo podatke,
storitve in drugo infrastrukturo Geodetske uprave
RS z namenom promocije in svetovanja
uporabnikom
državnega
referenčnega
koordinatnega sistema ter drugih uradnih
državnih geodetskih podatkov za njegovo pravilno
uporabo, v podporo lokacijskim storitvam.

Večino sredstev za izvedbo nalog nacionalne točke za
stike bo tudi v letu 2021 financiranih v okviru
programa projektov eProstor. Sredstva bodo
namenjena za izvedbo koordinacije sodelovanja in
povezav med posameznimi iniciativami v okviru
infrastrukture za prostorske informacije (IPI),
medopravilne javne uprave EU (ISA2), UN GGIM
Evropa in eUprava.
Pripravljeno in oblikovano bo letno poročilo o
delovanju državne geodetske službe v slovenskem in
angleškem jeziku ter gradiva za potrebe regionalnega
odbora za učinkovito globalno upravljanje geografskih
informaciji UN GGIM Evropa, ki deluje pri Združenih
narodih. Izdelane bodo smernice za učinkovito
koordinacijo in upravljanje ter komunikacijo in
informiranje vseh deležnikov v okviru infrastrukture za
prostorske informacije v Sloveniji.

Distribucija in podpora uporabnikom
9

Distribucija in podpora uporabnikom

9.1

Razvoj in podpora delovanju distribucijskega
sistema
Zagotavljajo se informacije in elektronske storitve
uporabnikom iz državne uprave, javne uprave,
lokalnim skupnostim, poslovnim subjektom
javnega in zasebnega prava, državljanom
Republike Slovenije in drugim.
Kanali distribucije so elektronski preko storitev in
klasični preko okencev.
Zaradi informacijskih sistemov in uporabnikov, ki
uporabljajo storitve in podatke v realnem času, je
treba
zagotavljati
nadzor,
podporo
in
neprekinjeno delovanje distribucijskega sistema
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Podatki se bodo izdajali v skladu z veljavno
zakonodajo (ZDIJZ, ZEN, ZIPI, ZMVN in drugo
zakonodajo) za namene javnih nalog, medijev in
lastne uporabe, pri čemer se večina podatkov
zagotavlja v obliki odprtih podatkov.
Izvajalo se bo redno vzdrževanje, podpora in nujne
dopolnitve ter investicijsko vzdrževanje sistema
distribucije, kar vsebuje:
– zagotavljanje dnevnih replikacij podatkov v
distribucijsko okolje,
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ter storitev.
Informiranje uporabnikov se izvaja tudi preko
spletnih portalov ter meta-podatkovnih sistemov,
strokovnih srečanj in izdanih publikacij ter poročil.

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

vzdrževanje distribucijskega okolja,
vzdrževanje infrastrukture spletnih servisov in
spletnih storitev,
vzdrževanje portala e-prostor,
najem aplikacije za uporabniško podporo,
vzdrževanje in dopolnitve aplikacij za registrirane
in javne uporabnike (PREG, javni vpogled v
nepremičnine, osebni vpogled v nepremičnine,
prevzem odprtih podatkov, priprava odprtih
podatkov, priprava podatkov za lokalne
skupnosti),
vzdrževanje aplikacij za blagajniško poslovanje,
vzdrževanje varnostne sheme in podpornih
aplikacij za upravljanje uporabnikov,
vzdrževanja sistema za nadzor delovanja spletnih
servisov,
vzdrževanje in podpora procesu zagotavljanja
podatkov za potrebe uporabnikov DRO MJU
(sekundarna distribucija)
vzdrževanje podatkovnega skladišča za
spremljanje in beleženje
aktivnosti ter dostopa do osebnih podatkov,
zagotavljanje podatkov in storitev v dveh
koordinatnih sistemih (starem D48/GK in novem
D96/TM) do konca leta 2021.

Izvedena bo dopolnitev in prilagoditev storitev na
distribuciji v skladu z zahtevami produkcije in
uporabnikov.
Posebno pozornost bo potrebno posvetiti integarciji in
prehodu storitev na nove vsebine in strukture, ki se
razvijajo v okviru programa projekta eProstor.
GI

GI upravlja z arhivom snemanj, pripravlja
informacije in izvaja posebne analize na zahtevo
uporabnikov iz zbirke aerosnemanj na osnovi
ZGeoD-1.

GI

GI izvaja digitalizacijo zbirke aerosnemanj (filmi in Arhiv analognih aerosnemanj obsega velike količine
kontaktne kopije).
filmov (cca 1.500), narezanih filmov in kontaktnih
kopij (cca 150.000), ki vsebujejo podatke in
informacije o dogajanju na območju Slovenije od leta
1943 do leta 2005. Geodetska uprava RS skupaj z
Arhivom RS pripravlja sistematično in dolgoročno
ureditev digitalizacije arhivskih aeroposnetkov, do
takrat pa bo v okviru trenutnih možnosti izvajala
skeniranja na visoko zmogljivem fotogrametričnem
skenerju, s katerim razpolaga GI. Skener omogoča
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GI po javnem pooblastilu upravlja z arhivom
aerosnemanj, skrbi za varno in materialom primerno
hranjenje analognih aerosnemanj, za potrebno
opremo za hranjenje in obdelavo originalov ter za
izvajanje storitev strankam (posredovane informacij,
analize, izdelava kontaktnih in drugih kopij podatkov),
posredovanje informacij in podatkov aerosnemanja
(letno povprečno 800 strankam) in posredovanje
skenogramov arhivskih katastrskih načrtov (letno
povprečno 180 strankam).
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natančno geometrično skeniranje filmov in narezanih
filmov ter kontaktnih kopij. V letu 2021 se načrtuje
zajem oz. digitalizacija cca 10% filmov oziroma
aeroposnetkov.

9.2

Izdajanje podatkov SIGNAL
Zagotavljanje storitve dostopa do podatkov Koordinacija zagotavljanja storitev posredovanja
omrežja SIGNAL v realnem času za končne preoblikovanih podatkov stalnih postaj GNSS SIGNAL
uporabnike in izdajanje RINEX podatkov.
v realnem času in posredovanja preoblikovanih
podatkov za naknadno obdelavo uporabnikom ter
nudenje
podpore
uporabnikom.
Storitve
preoblikovanja podatkov in ponovne uporabe
podatkov poteka skladno z ZIPI in podzakonskim
predpisom – Uredbo.

GI

Izdajanje podatkov omrežja SIGNAL na GI kot
javna služba.

Geodetski inštitut bo izvajal naloge tehničnega
vzdrževanja sistema posredovanje podatkov, izdajanje
podatkov omrežja SIGNAL, vzdrževanje sistema za
klicni dostop, registracije uporabnikov in podpore
uporabnikom omrežja SIGNAL.

Investicije, podporna dejavnost in administracija
11

Investicije, podporna dejavnost in
administracija

11.4

Usposabljanje uslužbencev geodetske uprave
Izvajalo se bo najnujnejše usposabljanje
zaposlenih po posameznih strokovnih področjih
dela. V primeru ugotovljenih potreb se bodo za
javne uslužbence, ki so pooblaščeni za vodenje
in/ali odločanje v upravnih postopkih, izvajala
izobraževanja s področja upravnega postopka.

Izvedeno bo sistematično usposabljanje zaposlenih po
posameznih strokovnih področjih dela, ki so nujna za
kvalitetno opravljanje nalog na vseh področjih, ki jih
pokriva Geodetska uprava, kot tudi na področju
vodenje in/ali odločanje v upravnih postopkih.

GI

GI zagotavlja operativno tehnično podporo
izvedbi usposabljanja in pripravlja strokovna
gradiva za te potrebe.

GI bo v letu 2021 sodeloval pri tehnični podpori za
potrebe usposabljanja zaposlenih, pri zagotavljanju
operativne tehnične podpore spletnim izobraževanjem
in strokovnim konferencam, pri izvedbi strokovnih
usposabljanj na daljavo, pripravi strokovnih gradiv,
publikaciji za namene izobraževanja.

11.5

Mednarodno sodelovanje in članarine
Geodetska uprava RS bo v okviru te naloge
poskrbela za plačilo članarine v združenju
evropskih geodetskih uprav Eurogeographicsa,
poleg tega pa bodo sredstva namenjena
aktivnemu vključevanju v delo združenja Euro
SDR in stalnega odbora za zemljiški kataster pri
evropski komisiji – PCC. Geodetska uprava RS bo
sodelovala pri delu stalnega obora za učinkovito
upravljanje prostorskih informaciji – UN GGIM
Evropa ter se vključevala v delo UNGEGEN, ter
evropskega pododbora za referenčni geodetski
okvir – EUREF in EUPOS. Prav tako bo aktivna v
regionalnem povezovanju, pri izvedbi bilateralnih
aktivnosti in sodelovanju pri multilateralnih
dogodkih drugih resorjev.
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Plačilo članarine v združenju evropskih geodetskih
uprav Eurogeographicsa. Sredstva bodo namenjena
tudi za aktivno vključevanje v delo skupine ekspertov
za geoinformatiko pri Organizaciji združenih narodov –
UN GGIM Evropa in v aktivnosti EuroSDR, PCC,
UNGEGEN ter EUREF in EUPOS. Geodetska uprava RS
bo izvajala regionalno povezovanje in sodelovala pri
multilateralnih dogodkih drugih resorjev.
Organiziran bo mednarodni simpozij EUREF 2021 med
26. in 28.5.2021 na temo geodetskih referenčnih
sistemov.
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GI

GI bo v okviru te naloge zagotovil strokovno
tehnično podporo delovanju predstavnikov
Geodetske uprave RS v okviru mednarodnih
združenj,
s
poudarkom
na
vključevanju
strokovnjakov v delo posameznih komisij, ki
delujejo v okviru evropske raziskovalne platforme
Euro SDR, v okviru katere se povezujejo evropske
geodetske uprave z raziskovalnimi in razvojnimi
organizacijami iz držav članic.

Zagotavljanje strokovno tehnične podpore delovanju
predstavnikov Geodetske uprave RS in GI v okviru
združenja Euro SDR s pripravo analiz in poročil o
harmonizaciji prostorskih podatkov za potrebe
vključevanja v delo odbora delegatov Euro SDR.
Zagotovljena bo podpora pri organizaciji mednarodne
konference stalnega odbora za kataster PCC, ki jo bo
Slovenija gostila v času predsedovanja EU.
Zagotovljena bo strokovno-tehnična podpora pri
vsebinski
koordinaciji,
organizaciji
in
izvedbi
mednarodnega znanstveno-strokovnega simpozija
EUREF, katerega v letu 2021 organizira Geodetska
uprava RS.

B. Naloge Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2021 s področja dela drugih resorjev
Zap. št.

Opis naloge

12

Naloge Geodetskega inštituta s področja dela drugih resorjev
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI)

12.1
12.1.1

12.1.2

12.1.3

130501 Razvoj pomorstva in prometa po celinskih vodah
Tehnična pomoč, svetovanje, vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija
uporabnikom
Naloga obsega strokovno-tehnično in razvojno podporo pri stikih Ministrstva za infrastrukturo, Sektorja
za pomorstvo z domačimi institucijami, ki uporabljajo hidrografske podatke in karte, pri obveznih stikih
naročnika z Mednarodno hidrografsko organizacijo (IHO), ki izhajajo iz članstva Slovenije v tej
organizaciji, pri stikih Republike Slovenije s posameznimi hidrografskimi uradi (HO) drugih držav, pri
sodelovanju in izmenjavi podatkov z Regional Electronical Navigation Chart centri (RENC IC-ENC).
Obsega tudi vzdrževanje pomorskih kart in publikacij, dopolnjevanje digitalne baze hidrografskih
meritev z novimi meritvami, vodenje tehničnih postopkov pri pridobivanju novih ter distribuciji
obstoječih hidrografskih podatkov drugim uporabnikom za potrebe različnih operativnih in znanstvenih
projektov, izmenjavo hidrografskih podatkov in informacij ter pomorskih kart s tujimi hidrografskimi
uradi in vodenje arhiva kartografskih in hidrografskih podatkov. Naloge so stalne narave in se izvajajo v
daljšem časovnem obdobju, pogodba bo sklenjena za leti 2021 in 2022.
Organizacija in nadzor izvedbe hidrografskih meritev v slovenskem morju za potrebe
rednega posodabljanja pomorskih kart in publikacij
V skladu z dolgoročnim planom izvedbe hidrografskih meritev, bo po postopkih javnega naročanja
sklenjena pogodba o izvedbi meritev in pripravljen načrt hidrografske izmere v letu 2021. Nad
izvedenimi hidrografskimi meritvami bo izveden nadzor in preverjena kvaliteta in natančnost podatkov.
V letu 2020 se je končal petletni plan hidrografskih meritev slovenskega morja z namenom vzdrževanja
baze podatkov in pomorskih kart. Za primerjavo sprememb na morskem dnu, ki so se zgodile v
obdobju petih let in zaradi zamenjave geoida, za leto 2021 predlagamo začetek novega petletnega
plana in s tem ponovitev hidrografskih meritev na območju meritev leta 2016 (brez bazenov Luke
Koper – izmero le teh mora vsako leto zagotavljati Luka Koper). Območje vplovnih kanalov pristanišča
Koper bo vključeno v meritve 2021.
Organizacija konference Hidrografske komisije za Sredozemsko in Črno morje (MBSHC),
GNSS izmera obalne linije in popis objektov za navigacijo
Organizacija konference Hidrografske komisije za Sredozemsko in Črno morje (MBSHC)
V letu 2021 je med 31.5. in 3.6. predvidena organizacija konference Hidrografske komisije za
Sredozemsko in Črno morje (MBSHC - Mediterranean and Black Seas Hydrographic Commission), ki naj
bi bila organizirana v Ljubljani.
Zaradi trenutnih razmer s COVID-19 še ni znano ali bo konferenca dejansko potekala v ''živo'' ali preko

80

Plan del Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2021

Zap. št.

Opis naloge
spleta.
GNSS izmera obalne linije in popis objektov za navigacijo
Naloga predstavlja začetek tri-letnega projekta GNSS izmere obalne črte z namenom vzdrževanja baze
podatkov in pomorskih kart. Za potrebe izmere bo pripravljena tudi metodologija izmere obalne črte.
Vsako leto bi se izmerilo tretjino obalne črte.
Med samo izmero bi se popisali tudi vsi objekti za navigacijo in na osnovi tega bi se ažurirala tudi baza
in publikacija Popis objektov za navigacijo iz leta 2008. Publikacija bo skladno z razvojem tehnologije
prenesla na splet. Dopolnjena bo spletna stran na hidrografija.si, kjer bo popis vseh objektov za
navigacijo (razlaga, slike itd.). S tem se izognemo stroškom tiska in prodaje ter zagotovimo ažurnost
podatkov. Ko bo spletna stran narejena, bo ažuriranje le te prešlo v sklop točke 13.1.1. Predmetna
naloga GNSS izmere in popisa objektov bo realizirana, v kolikor zaradi trenutnih razmer s COVID-19, ne
bo organizirana konferenca Hidrografske komisije za Sredozemsko in Črno morje (MBSHC) v Ljubljani, v
nasprotnem bodo izvedena zgolj pripravljalna dela, izmera in popis objektov pa premaknjena v
naslednja leta.

12.1.4

Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi
Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi
Večletna naloga se nadaljuje tudi v letu 2021 in 2022. Cilj nadaljevanja projekta je omogočiti dvig
kakovosti življenja oseb z različnimi oviranostmi z izvedbo operativnih rešitev na izbranih območjih v
Sloveniji, ki omogočajo dostopnost in varno gibanje v multimodalnem prometu. Predpogoj za dosego
cilja je aktiven in redno vzdrževan sloj prostorskih podatkov multimodalne mobilnosti. Aktivnosti bodo
usmerjene v vzpostavitev modela vzdrževanja podatkov, razvoj sistema participativnosti, testiranje
metodologije in modela za starejše osebe v izbranih občinah, širitev kroga uporabnikov z vključevanjem
testne regije ter novih občin, podporo pri razvoju uporabniških storitev nad slojem državnih podatkov
za ranljive skupine uporabnikov, preveritev možnosti vzpostavitve podporne službe ranljivim skupinam
kot podpora mobilnosti, povezovanje vsebin tega projekta z drugimi državnimi projekti in ministrstvi.

12.1.5

12.2

Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa
V nalogi bo izdelana metodologija vzpostavitve prostorskih kazalnikov ter z uporabo prostorskih analiz
in vizualizacij različnih (statističnih) zbirk podatkov izdelani kazalniki in prostorski prikazi v pomoč pri
spremljanju/upravljanju javnega potniškega prometa, pripravljeni scenariji uporabniške izkušnje po
posameznih skupinah uporabnikov ter izdelana priporočila in možne priložnosti v razvoju javnega
potniškega prometa.
Zagotavljanje, vzdrževanje in verificiranje geodetskih podatkov za potrebe civilnega
letalstva
V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in
letalskih informacij za enotno evropsko nebo (Uradni list RS, št. 60/17) se izvaja trajna naloga
zagotavljanja standardiziranih geodetskih podatkov in njihovega vzdrževanja ter verificiranja za potrebe
civilnega letalstva. Med te podatke sodijo predvsem elektronski podatki o terenu in ovirah (eTOD,
electronic terrain and obstacle data) in podatki o magnetni deklinaciji. V zvezi z njimi se bodo sproti
obnavljali postopki upravljanja s podatki in vodenja arhiva, nadzirala distribucija in izmenjava podatkov
ob vodenju evidence o tem, izvajala podatkovna in kartografska podpora proceduram v civilnem
letalstvu, pripravljale strokovne podlage, navodila in druga strokovna gradiva, ter izvajalo sodelovanje z
upravljalci aerodromov in strokovno-tehnična podpora Javni agenciji za civilno letalstvo pri razvoju
potrebnih informacijskih rešitev.
Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ)

12.2.1

1811-11-0001 Mednarodno sodelovanje
Tehnična pomoč in svetovanje MZZ

12.3

Naloge se izvajajo skladno z zahtevami in potrebami naročnika po geoinformacijski, kartografski,
nepremičninski in geodetski podpori. Naloge so stalne narave in potekajo v daljšem časovnem obdobju,
pogodba bo sklenjena za obdobje 2021-2023.
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

12.3.1

2300-11-0003 Vzdrževanje evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
Obnova podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi

12.1.6
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razpoložljivih ortofoto (DOF) posnetkov

12.4

Stalna naloga GI je izvajanje vzdrževanja evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
skladno z določili Pravilnika o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč. Dinamika vzdrževanja
evidence je vezana na nove ortofoto načrte v skladu z dinamiko njihove izdelave (za izdelavo ortofoto
načrtov je pristojna Geodetska uprava RS). V sklopu vzdrževanja evidence dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč bodo evidentirane spremembe dejanske rabe in izvedene kontrole v skladu z
metodologijo vzdrževanja evidence resornega ministrstva. Nadaljevanje izvedbe v okviru triletnih ciklov.
Ministrstvo za okolje in prostor

12.4.1

Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora
V okviru teh nalog je bila v 2020 sklenjena dvoletna pogodba in razpisanih več nalog, od katerih sta bili
v 2020 že zaključeni oz. izdelani ocena možnosti izdelave kartografske podlage v merilu 1 : 100.000 in
zajem podatkov o območjih pristojnosti mnenjedajalcev. Ostale naloge (zagotovljena strokovno
tehnična pomoč pri delovanju baze in pregledovalnika podatkov masovnega zajema, pri delovanju
informacijskega okolja za vodenje postopkov priprave prostorskih aktov, pri zajemu podatkov
monitoringa posegov v prostor, določevanju kazalnikov prostorskega razvoja, pri tehničnih pregledih
gradiv v postopkih priprave prostorskih aktov, vzdrževanju zbirk prostorskih podatkov in pri drugih
strokovno tehničnih nalogah na področju urejanja prostora) bodo zaključene in izplačane v 2021.
V letu 2021 pa bo v okviru teh nalog zagotovljena strokovno tehnična pomoč pri ovrednotenju
kazalnikov za spremljanje izvajanja pomorskega prostorskega načrta (PPN), pri uskladitvi in
vzdrževanju podatkov evidence stavbnih zemljišč na državni ravni, pri tehničnih pregledih gradiv v
postopkih priprave prostorskih aktov in vzdrževanju zbirk prostorskih podatkov, pri zajemu podatkov
monitoringa posegov v prostor, pri posodobitvi kazalnikov prostorskega razvoja in vzdrževanju
pripadajoče spletne aplikacije ter pri drugih strokovno tehničnih nalogah na področju urejanja prostora.
Načrtuje se sklenitev dvoletne pogodbe za leti 2021 in 2022.

12.4.2

Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje
V okviru pilotnega projekta za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje bo izvedena
strokovna, tehnična in organizacijska podpora. Naloga vključuje organizacijsko podporo pri izvedbi
pilota, izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo pilota, izdelavo načrta in metodologije za
vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije na lokalni, regionalni in državni ravni, pripravo
metodologij in predlogov določenih aktov in dokumentov, ki jih določata ZUreP-2 in GZ (npr.
regionalnega prostorskega plana, prečiščenih območij državnih prostorskih načrtov, občinskega
prostorskega načrta, evidence stavbnih zemljišč, izdelavo predloga območij plačevanja taks, izdelavo
odloka o predkupni pravici občin, izdelavo predloga načrta preskrbe z zemljišči, izdelava predlogov
strokovnih podlag idr.), preizkušena bo uporaba naprednih tehnologij pri vizualizaciji in interpretaciji
prostorskih podatkov idr.. Naloge bodo izvedene na območju izbranih občin oz. regij. Izdelane
metodologije in predlogi prostorskih aktov pa bodo vključevali zahteve zakonodaje in sledili ciljem na
področju podnebnih sprememb. Načrtuje se sklenitev dvoletne pogodbe za leti 2021 in 2022.

12.4.3

Priprava pilotnega projekta za vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture
direktorata za okolje
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) določa, da Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja vodenje in
vzdrževanje informacijskega sistema okolja. Sistem je namenjen opravljanju nalog države na področju
varstva okolja, vključno s seznanjanjem javnosti z okoljskimi podatki. Viri podatkov za informacijski
sistem okolja so poleg podatkov, ki jih določa ZVO-1 tudi podatki, ki se nanašajo na okolje iz državne
statistike, katastrov, javnih knjig, registrov, evidenc in drugih baz, vzpostavljenih pri državnih organih
in organih občin ter drugih organizacijah na podlagi zakona. Normativni temelji sistema so vzpostavljeni
v Zakonu o varstvu okolja, Zakon o varstvu narave in zakonu o vodah ter njihovih podzakonskih aktih.
V okviru projekta eProstor, sta Geodetska uprava RS in Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri
MOP vzpostavila osnovno prostorsko informacijsko infrastrukturo, ki je lahko temeljni vir oziroma
osnova za uporabo podatkov GURS (zemljiški kataster, kataster stavb, kataster GJI) in Direktorata za
prostor, graditev in stanovanja (prostorski akti, gradbena in uporabna dovoljenja). Za učinkovito
izvajanje procesov na področju varstva okolja je potrebno souporabo te infrastrukture zagotoviti tudi za
procese s področja varstva okolja. To hkrati pomeni, da je potrebno vzpostaviti platformo MOP, ki bo
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zagotavljala souporabo podatkov in storitev med področjem evidentiranja nepremičnin, urejanja
prostora
in
varstva
okolja.
Namen priprave pilotnega projekta za vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture direktorata za
okolje je sestaviti nabor metodologij in drugih nalog, ki jih je treba v letu 2021/2022 izvesti s ciljem
začetka operativnega izvajanja projekta vzpostavitve storitvene platforme MOP kot razširitve in
nadgradnje prostorske podatkovne platforme eProstor. Rezultat priprave pilotnega projekta je
projektna naloga za izvajanje pilotnega projekta vzpostavitve skupne prostorske podatkovne platforme
GURS, Direktorata za prostor in Direktorata za okolje. Pilotni projekt mora vključevati naloge
vzpostavitve evidenc, izboljšave evidenc, nove oziroma prenovljene informacijske sisteme ter
organizacijo na državnem, regionalnem in občinskem nivoju.

12.5

Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje

12.5.1

Storitev permanentne distribucije podatkov RINEX z omrežja državnih postaj GNSS z
minimalno zakasnitvijo

12.5.2

12.6

Predmet naloge sestavljajo naslednja dela za vzpostavitev storitve (Sklop 1): namestitev in
konfiguracijo modula za prenos, testiranje in uglaševanje prenosa podatkov v smislu minimalne možne
zakasnitve (near real-time); nastavitve po dogovoru z naročnikom (dolžina zakasnitve prenosa, format
RINEX, datotečna struktura, kompresija); poročilo s podatki o tehničnih lastnostih storitve. Predmet
naloge sestavljajo tudi naslednja dela za zagotavljanje in nadzor storitve (Sklop 2): stalno in
neprekinjeno distribuiranje posameznih urnih paketov podatkov RINEX z državnih postaj GNSS in z
vzorčenjem 1 Hz, na ftp naslov naročnika z minimalno možno zakasnitvijo; nadzor delovanja
distribucijskega modula za obdobje enega leta od datuma vzpostavitve prenosa.
Izvajanje nalog Nacionalnega referenčnega centra za pokrovnost (NRC Land Cover) v
okviru omrežja EIONET-SI
Izvajanje nalog Nacionalnega referenčnega centra za pokrovnost (NRC Land Cover) v okviru omrežja
EIONET-SI se izvaja glede na večletni delovni program EEA, letni delovni plan EEA ter opis del NRC
vključno s podporo Nacionalnemu koordinatorju EIONET nacionalnega omrežja (NFP EIONET-SI), za
področje pokrovnosti – naloge so v celoti financirane s strani Evropske agencije za okolje (EEA)
Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode
Zagotavljanje sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami.

12.6.1

12.7

Strokovno tehnična pomoč pri vzdrževanju prostorskih podatkovnih zbirk hidrografije in
vodnih zemljišč ter razvoju sistema za njihovo vzdrževanje
Strokovno tehnična pomoč pri vzdrževanju prostorskih podatkovnih zbirk hidrografije in vodnih zemljišč
ter razvoju sistema za njihovo vzdrževanje vključno z zbiranjem, vnašanjem in popravljanjem podatkov,
usposabljanjem in izobraževanjem uslužbencev DRSV in izvajalcev GJS upravljanja z vodami na
področju vodenja in vzdrževanja podatkovnih zbirk hidrografije in vodnih zemljišč, postopno urejanje
interne baze nepremičnin v državni lasti in upravljanju DRSV, zasnovo informacijskega sistema in
izvedbo kartografskih in analitičnih nalog – večletna naloga, nadaljevanje iz leta 2020.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

12.7.1

Razvoj okolja za podporo vzpostavitve in izvajanja javne najemne službe v Sloveniji

12.8

Eden od temeljnih ciljev stanovanjske politike, opredeljen v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem
programu 2015-2025, je vzpostavitev javne najemne službe za najemno upravljanje, z namenom
spodbujanja zasebnih lastnikov nenaseljenih ali zanje neustreznih stanovanj za dolgoročno oddajo, ki je
tudi ena od pomembnejših sprememb Stanovanjskega zakona (SZ-1E). Naloga obsega vzpostavitev
podpornega in izvedbenega okolja za pričetek in nadaljnje izvajanja javne najemniške službe, glede na
določila nastajajočih zakonskih in drugih predpisov, vključno s podporo gradnji mreže izvajalcev,
spremljanje kakovosti izvajanja in oblikovanja procesa stalnih izboljšav. V letih 2021 in 2022 se naloga
nadaljuje z operativno izvedbo testne vzpostavitve.
Ministrstvo za pravosodje

12.8.1

Nepremičnine v lasti R Slovenije in upravljanju Ministrstva za pravosodje – Nadgradnja
evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega informacijskega sistema
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Z lastništvom oziroma upravljanjem nepremičnin so povezane pravice, obveznosti in odgovornosti, ki
izhajajo iz naslova lastništva oziroma upravljanja. Ministrstvo za pravosodje je upravljavec prostorsko
razpršenega nepremičnega premoženja, ki ga uporabljajo pravosodni organi (sodišča, tožilstva, državno
odvetništvo, idr.). Ministrstvo za pravosodje je nosilec nalog na področju načrtovanja in koordiniranja
prostorskih potreb pravosodnih organov in vodenja investicij za potrebe teh organov.
Namen naloge je nadgraditi in dopolniti vzpostavljeno zbirko podatkov o nepremičninah, ki jih za
potrebe pravosodnih organov upravlja in najema ministrstvo.
Prva faza naloge obsega pripravo metodološkega okvira za upravljanje podrobnejših podatkov o
posamezni stavbi (prostorski podatki, podatki za upravljanje), ki so pridobljeni v procesih načrtovanja
ali prenove stavb (vodenje podatkov laserskega skeniranja in georadarskih meritev, itd.).
Druga faza projekta obsega zasnovo, izvedbo in nadgradnjo z novimi vsebinskimi sklopi (dostopnost
objektov, okolica stavbe) enovitega prostorsko informacijskega sistema za upravljanje podatkov o
nepremičninah, ki jih za potrebe pravosodnih organov upravlja in najema ministrstvo, za podporo
prostorskem, vsebinskem in finančnem načrtovanju, učinkovitem upravljanju premičnin ter
obvladovanju tveganj na tem področju. Naloga je večletna, nadaljevanje naloge iz leta 2019.
Vzpostavitev podatkovne baze o mobilnosti funkcionalno oviranih oseb v objektih
pravosodnih organov
Vsebina naloge obsega zajem podatkov o dostopnosti objektov pravosodnih organov na območju
Slovenije za funkcionalno ovirane osebe ter vzpostavitev tozadevne podatkovne baze. Število objektov
za zajem je ocenjeno na 70.
Osnova za zajem je metodologija za ocenjevanje dostopnosti stavb pravosodnih organov, ki je bila
razvita v Ciljnem raziskovalnem projektu 2020, in vključuje ocenjevanje zunanjega dostopa ter
ocenjevanje notranjega dostopa za funkcionalno ovirane osebe. Rezultat bo enovita in celostna (100%)
pokritost vseh objektov pravosodnih organov v RS s podatki o dostopnosti za funkcionalno ovirane
osebe. S tem bodo na enem mestu zbrani vsi tozadevni podatki, ki bodo ministrstvu v pomoč pri
načrtovanju nadaljnjih investicij za zagotovitev dostopnosti objektov pravosodnih organov funkcionalno
oviranim osebam. Načrtuje se sklenitev dvoletne pogodbe za leti 2021 in 2022.

12.9

Ministrstvo za obrambo

12.9.1

Razvoj aplikacije za hitro orientacijo posnetkov, narejenih iz roke za hitro izvidništvo

12.10

Cilj projekta je razviti postopke in programsko opremo za hitro orientacijo in geolociranje posameznih
amaterskih nemerskih fotografij stranskega pogleda, narejenih iz roke (npr. s telefonom, fotoaparatom)
ali z letalnika. Pri tem nam že ena sama fotografija lahko omogoči prepoznavo spremembe premičnega
ali nepremičnega objekta v prostoru v skoraj realnem času. Omogočeno bo hitro izvidništvo z izmero
osnovnih parametrov: koordinat točke na fotografiji, oddaljenost objekta na fotografiji, od stojišča in
enostavne površine objekta (npr. površine plazovine), ki se v celoti nahaja na fotografiji. Naloga bo
izvedena v letih 2021 in 2022, v razmerju financiranja 45,2% : 54,8%. V letu 2021 bo izdelan načrt
podrobnih funkcionalnosti aplikacije in uporabljenih podatkovnih podlag v aplikaciji. Razvit bo prototip
testne namizne aplikacije, ki samodejno bere podatke o digitalnih modelih reliefa. V letu 2022 bosta
izvedena razvoj in optimizacija aplikacije za delo na namiznem računalniku. Izdelana bodo navodila za
uporabo in tehnično poročilo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

12.10.1 Vzdrževanje platforme, aplikacije in baze podatkov o funkcionalno degradiranih območjih
v Sloveniji
Vzdrževanje platforme, aplikacije in baze podatkov v okviru produkcijskega okolja za vodenje in
posodabljanje evidence o funkcionalno degradiranih območjih v Sloveniji. Evidenca je rezultat
raziskovalnega projekta CRP št. V6-1510 na temo degradiranih območij v Sloveniji z naslovom
»Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij v Sloveniji, izvedba pilotnega popisa in
vzpostavitev ažurnega registra«.
12.10.2 Vzdrževanje platforme, aplikacije in baze podatkov o poslovnih conah in subjektih
inovativnega okolja v Sloveniji
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Vzdrževanje platforme, aplikacije in baze podatkov v okviru produkcijskega okolja za vodenje in
posodabljanje evidence o poslovnih con in subjektov inovativnega okolja v Sloveniji. Evidenca je
rezultat raziskovalnega projekta CRP št. V5-1723 na temo poslovnih con in subjektov inovativnega
okolja v Sloveniji z naslovom »Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na
območju Slovenije, izvedba terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence«.

12.11

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

12.11.1 Varna in trajnostna mobilnost šolskih otrok - digitalizacija in standardizacija vsebin ter
povezovanje podatkov za spremljanje ter podporo mobilnosti šolskih otrok.
Vsebina naloge je usmerjena v digitalizacijo in standardizacijo podatkov za učinkovito spremljanje
mobilnosti šolskih otrok ter pripravo koncepta spremljanja mobilnosti otrok v osnovnih šolah v
Sloveniji. Vsebine o šolskih poteh so povezljive s spoznavanjem domačega okolja, še posebej okolice
šole. S pravilnim pristopom vplivamo na zavest o pomembnosti šolskih poti ter gibanja šolskih otrok.
Izvedena bo anketa, ki bo bo usmerjena v pridobitev rezultatov, na kako trajnosten način hodijo otroci
ter zaposleni v šole. Anketa bo izvedena na najmanj 50 osnovnih šolah. Poleg trajnostne mobilnosti in
gibanja bo poudarek tudi na socialnih odnosih. Predlog aktivnosti za povečanje trajnostne mobilnosti
šolskih otrok bo usmerjen v izbrane vsebine za spodbujanje gibanja in sicer preko varnih točk v okolici
šol. Pripravljene bodo vsebine, ki jih vzgojitelji in učitelji lahko uporabijo pri delu z otroci na področju
gibanja in socialnih odnosov. Slednje bo omogočalo možnost primerjave med šolami, oblikovanje
primerov dobrih praks ter prenos znanja.
C. Program projektov eProstor
Zap.
št.

Opis naloge

I.

Skupna informacijska infrastruktura za eProstor

I. 3.

Izmenjava podatkov in omrežne storitve

Program 2021

V okviru sklopa »Izmenjava podatkov in omrežne
storitve« bodo vzpostavljeni in zagotovljeni pogoji
za neoviran pretok prostorskih podatkov med organi
javne uprave v Sloveniji in njihovo izmenjavo z
organi Evropske komisije in med državami
članicami. Prav tako bodo ob sodelovanju
posameznih upravljavcev zbirk prostorskih podatkov
v celoti vzpostavljene omrežne storitve vezane na
prostorske podatke. Pri tem bodo izpolnjene
obveznosti iz Uredbe Komisije (EU), št. 268/2010 z
dne 29. marca 2010 o dostopu do podatkov pod
usklajenimi pogoji, Uredbe Komisije (EU) št.
1089/2010 z dne 23. novembra o medopravilnosti in
Uredbe Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19.
oktobra 2009 o delovanju omrežnih storitev.
GI

II.

V okviru naloge bo zagotovljena transformacija
podatkov in izdelava INSPIRE skladnih omrežnih
storitev iz priloge III, ki še niso izdelani. Nudena bo
tudi pomoč državnim skrbnikom na področju
zagotavljanja storitev za prednostne zbirke
podatkov. V okviru izdelave omrežnih storitev za
pregled se bo izdelalo osnovne karte, ki se jih bo
preko WMTS skladnih storitev vključilo v
vpogledovalnik na Slovenskem Geoportalu. Osnovne
karte bodo služile kot podlaga za prikaz podatkov
drugih omrežnih storitev za vpogled, s čimer se bo
posledično vzpodbujalo izmenjavo in souporabo
različnih zbirk prostorskih podatkov.

Zaključena bo še zadnja faza naloge Izdelava
metodologije in sistema osnovnih kart. Rezultati
naloge bodo uporabljeni v omrežnih storitvah.
Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema

II. 1. Medopravilnost podatkov in storitev PIS
V tem sklopu se izvajajo discipline, ki se v
razvojnem ciklu posameznih podsistemov znotraj
prostorskega informacijskega sistema nanašajo na
začetne faze razvoja (zasnova in opredelitev) in
sicer: analiziranje obstoječih stanj, zajemanje in
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Izvedene bodo razvojne in strokovno-tehnične
naloge pri spremljanju, kontroli poteka in kontroli
kakovosti
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pripadajočih zemljišč objektov in dejanske rabe
poseljenih zemljišč.
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analiziranje zahtev, modeliranje, načrtovanje ter Z izvedbo nalog bo podprta izvedba elektronskega
priprava s tem povezanih drugih dokumentov. poslovanja na področju prostorskega načrtovanja in
Glavni namen tega sklopa je določitev pravil za graditve objektov.
učinkovito in optimalno povezovanje subjektov,
informacijskih sistemov in poslovnih procesov na
področju
prostorskega
načrtovanja,
graditve
objektov ter evidentiranja in upravljanja z
nepremičninami.
Zagotovljena
bodo
načela
medopravilnosti na pravni, organizacijski, semantični
in tehnični ravni. Med načela medopravilnosti sodijo
tudi ustrezna matematično- tehnična orodja, ki bodo
omogočala povezavo in soodvisnost pri vodenju in
vzdrževanju prostorskih podatkov (npr. namenska
raba in kataster).
GI

III.

GI bo na podlagi v 2020 sklenjene dvoletne
pogodbe (št. 2552-20-000031) izvedel razvojne in
strokovno-tehnične naloge pri spremljanju, kontroli
poteka in kontroli kakovosti rezultatov masovnega
zajema pripadajočih zemljišč objektov in dejanske
rabe poseljenih zemljišč. V letu 2021 se načrtuje
zaključek obstoječe pogodbe.
Informacijska prenova nepremičninskih evidenc
V okviru informacijske prenove nepremičninskih
evidenc bo izvedena vsebinska in informacijska
prenova evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS.
Evidence zemljiški kataster, kataster stavb in
register nepremičnin bodo preoblikovane v enovito
evidenco »kataster nepremičnin«, s katerim bodo
povezani tudi podatki o prostorskih enotah, registra
naslovov, državni meji in v naslednji fazi bo
informacijsko prenovljen tudi kataster gospodarske
infrastrukture.
V okviru informacijske prenove bodo urejeni in
vsebinsko medsebojno usklajeni obstoječi podatki iz
nepremičninskih evidenc, s čemer bo omogočena
migracija teh podatkov v novo podatkovno
strukturo.

III.
1.

Ureditev podatkov za potrebe implementacije

Pred implementacijo v nov podatkovni model se
uredijo podatki iz obstoječega sistema, ki so
predvideni
za
vodenje
in
vzdrževanje
v
prenovljenem podatkovnem modelu.
Ureditev grafičnih podatkov za migracijo ZK
Za prenos grafičnih podatkov zemljiškega katastra
(ki definirajo oblike in lege parcel) se pripravi
pravila za migracijo (kaj je potrebno obvezno
urediti, kaj se lahko uredi, kaj se bo avtomatsko
prevedlo, ...), izdela se programska oprema za
migracijo, ki izvaja analize obstoječih podatkov,
pripravlja sezname podatkov za njihovo ureditev in
obdela oziroma pripravi podatke za migracijo
Ureditev in priprava podatkov za migracijo 2. faza (prenos v novo bazo grafičnih podatkov ZK). Naloga
(vsi ostali podatki)
se izvaja v večkratnih iteracijah.
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Za prenos grafičnih podatkov katastra stavb,
registra prostorskih enot in državne meje ter
atributnih podatkov vseh nepremičninskih evidenc
se pripravi pravila za migracijo (kaj je potrebno
obvezno urediti, kaj se lahko uredi, kaj se bo
Priprava in migracija podatkov o postopkih
avtomatsko prevedlo, ...), obstoječa programska
oprema za migracijo se dogradi za navedene
podatke, izvede se pripravi podatke za migracijo
(prenos v nov podatkovni model katastra
nepremičnin). Naloga se izvaja v večkratnih
iteracijah.
Priprava in migracija podatkov arhiva
Na osnovi izdelanih pravil za izvedbo prevedbe
postopkov in podatkov, ki v času migracije
podatkov v nov podatkovni sistem še ne bodo
zaključeni oziroma evidentirani v evidencah, se
izvede obdelava in končni zapis podatkov o
postopkih v nov podatkovni model katastra
nepremičnin.
Priprava in izvedba migracije postopkov zemljiškega Dokumenti iz obstoječega digitalnega arhiva
katastra in katastra stavb v delu
zemljiškega katastra, katastra stavb, registra
nepremičnin in registra prostorskih enot bodo
preneseni v nov informacijski sistem. Naloga
obsega pripravo podatkov za prepis, definiranje
sistema za upravljanje in trajno hranjenje digitalnih
dokumentov in fizični prepis podatkov v nov sistem
arhivskih dokumentov (v okviru nove informacijske
rešitve).
Ob prehodu na novo informacijsko rešitev
»informacijski sistem kataster« (predvidoma v
mesecu oktobru 2021) vsi že vloženi zahtevki z
elaborati geodetskih storitev v upravnem postopku
evidentiranja sprememb podatkov še ne bodo
zaključeni. Zaradi spremenjene strukture podatkov
v izmenjevalnih datotekah, ki so posledica novega
podatkovnega modela v informacijski rešitvi
»informacijski sistem kataster«, bo potrebno izvesti
pregled in tehnično ureditev podatkov v cca 7000
oddanih elaboratih geodetskih storitev, ki bo
omogočala izvedbo sprememb v okviru nove
informacijske
rešitve
»informacijski
sistem
kataster«.
GI

Sodelovanje pri pripravi pravil za migracijo za
prenos grafičnih podatkov, izdelava programske
opreme za migracijo, ki izvaja analize obstoječih
podatkov; priprava, ureditev in obdelava podatkov
za migracijo (prenos v novo bazo grafičnih
podatkov ZK). Proces priprave, ureditve in obdelave
podatkov se izvaja v večkratnih iteracijah.
Sodelovanje pri pripravi pravil za migracijo za
prenos vseh ostalih podatkov, izdelava programske
oprema za migracijo, ki izvaja analize obstoječih
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podatkov; priprava, ureditev in obdelava podatkov
za migracijo. Proces priprave, ureditve in obdelave
podatkov se izvaja v večkratnih iteracijah.
Sodelovanje pri pripravi pravil za migracijo za
prenos podatkov o izvedenih postopkih, ki bodo
preneseni v sistem nove informacijske rešitve in
izvedba končnega zapisa podatkov o postopkih v
nov podatkovni model katastra nepremičnin.
Sodelovanje pri pripravi pravil za migracijo
podatkov obstoječega digitalnega arhiva in izvedba
končnega prepisa podatkov v nov sistem arhivskih
dokumentov (v okviru nove informacijske rešitve).
Sodelovanje pri pripravi in ureditvi podatkov
elaboratov geodetskih storitev v sklopu migracije
postopkov zemljiškega katastra in katastra stavb v
delu.
Za naloge, ki se časovno izvajajo v daljšem
časovnem obdobju (dve leti), bo pogodba sklenjena
za leti 2021 in 2022.

III.
2.

Informacijska prenova
Izdelava aplikacije za vodenje vseh atributnih
podatkov nepremičninskih evidenc in grafičnih
podatkov katastra stavb, registra prostorskih enot in
državne meje

Razvoj in izdelava aplikativne rešitve (IR Kataster)
za vodenje in vzdrževanje baze vseh atributnih
podatkov nepremičninskih evidenc in grafičnih
podatkov katastra stavb, registra prostorskih enot
in državne meje.

Spremljanje in nadzor del informacijske prenove V fazi razvoja in izdelave aplikativne rešitve za
nepremičninskih evidenc
vodenje in vzdrževanje vseh atributnih in grafičnih
podatkov nepremičninskih evidenc se izvaja nadzor
nad potekom dela. Nalogo izvajata v sodelovanju
Geodetska uprava RS in GI.
Izvedba vključitev prenovljenih procesov v Razvoj in izdelava aplikativne rešitve za podporo
prenovljen informacijski sistem nepremičninskih procesom vodenja in vzdrževanja nepremičninskih
evidenc
evidenc (IR Delovodnik). Programska rešitev
Delovodnik se vsebinsko in informacijsko povezuje
– vključuje v aplikativno rešitev za vodenje vseh
atributnih podatkov nepremičninskih evidenc in
grafičnih podatkov katastra stavb, registra
prostorskih enot in državne meje (IR Kataster).
Implementacija
prenovljenega
sistema Izvedba implementacije, ki se bo izvajala
nepremičninskih evidenc
postopoma in deloma vzporedno z izdelavo nove
informacijske
rešitve,
vključuje
vzporedno
vzpostavitev vseh uporabnikov sistema (geodetske
pisarne, občine, pošte, volilne komisije in drugih
uporabnikov), ki bodo spreminjali podatke v
nepremičninskih evidencah, preveritev delovanja
vseh
programskih
rešitev,
izdelava
načrta
usposabljanj vseh akterjev, izvedba usposabljanj,
predlog
organizacije
dela
s
prenovljenimi
informacijskimi rešitvam.
Vektorizacija etažnih načrtov
Z uporabo izdelanega programskega paketa za
vektorizacijo etažnih načrtov se izvede pilotna
pretvorba – predelava obstoječih etažnih načrtov v
vektorsko obliko. Izvedena bo vektorizacija etažnih
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načrtov za 550 stavb z več deli stavb. V okviru
pilotnega zajema se vzorčno izvede zajem za vse
obstoječe vrste etažnih načrtov (prvi vpis po ZEN,
vpis po ZPPLPS, vpis po ZZK-1).
Kontrola vektoriziranih etažnih načrtov
Za zagotovitev ustrezne kakovosti procesa in
rezultatov vektorizacije obstoječih etažnih načrtov,
se izvede neodvisna kontrola obdelave analognih
etažnih načrtov ter procesa prevzema in uvoza
podatkov v nov podatkovni model katastra
nepremičnin.
Informacijska
prenova
katastra
gospodarske Razvoj in izdelava aplikativne rešitve za vodenje in
infrastrukture in implementacija prenovljenega vzdrževanje podatkov v zbirnem katastru GJI.
sistema
Programska
rešitev
za
vodenje
podatkov
gospodarske infrastrukture se tehnološko vključuje
oziroma povezuje z informacijsko rešitvijo
»informacijski sistem kataster« (vodenje atributnih
in grafičnih podatkov nepremičninskih evidenc). V
sklop izdelave aplikativne rešitve je vključena tudi
priprava in obdelava obstoječih podatkov vodenih v
zbirnem katastru GJI za migracijo v nov podatkovni
model.
Modeliranje procesov evidentiranja nepremičnin in Končno oblikovanje sprememb procesov na osnovi
sprememba organizacije del Geodetske uprave RS
novega Zakona o katastru nepremičnin, ki bodo
vsebinsko vključeni v nov informacijski sistem za
vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc.
Naloga vključuje tudi oblikovanje predlogov
sprememb reorganizacije poslovanja Geodetske
uprave RS (Urad za nepremičnine, območne
geodetske uprave in geodetske pisarne) ter predlog
vzpostavitve centra za pomoč uporabnikom novega
informacijskega sistema za vodenje nepremičninskih
evidenc (vključen produkcijski in distribucijski nivo).
Vzpostavitev evidence državne meje (EDM)
Razvoj in izdelava aplikativne rešitve za vodenje in
vzdrževanje podatkov v evidenci državne meje. V
okviru izdelave aplikativne rešitve je vključena tudi
migracija obstoječih podatkov o državni meji v novo
aplikativno rešitev.
GI

Sodelovanje pri spremljanju in nadzoru del
informacijske prenove nepremičninskih evidenc, ki
vsebuje izdelavo aplikacije za vodenje podatkov
vseh
nepremičninskih
evidenc,
modeliranje
procesov evidentiranja nepremičnin, implementacije
prenovljenega sistema nepremičninskih evidenc in
izdelavo aplikativne rešitve za vodenje postopkov. V
sodelovanju z Geodetsko upravo RS se izvaja
sistematski nadzor nad potekom dela v fazi priprave
gradiv, razvoja in izdelave aplikativnih rešitev,
modeliranja procesov in implementacije.
Priprava in sodelovanje pri izvedbi kontrole procesa
in rezultatov vektorizacije etažnih načrtov.
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6.2

Naloge financirane iz skladov evropske skupnosti

V letu 2021 bo GI izvajal naslednje projekte financirane iz skladov evropske skupnosti:
Naslov projekta
Program
Vloga inštituta
EMODnet High Resolution Seabed Mapping2
EASME/EMFF
Partner
EIONET-SI, NRC Land Cover

EEA

Acquavitis

Referenčni
nosilec
Partner

Zaključek
2023

center- 2021

Program Interreg
2021
Slovenija-Italija
Ister
Program Interreg
Partner
2022
Danube transnational
GI je tudi za to leto prijavil in čaka na odločitev o izboru oziroma se skupaj s partnerji tudi že intenzivno pripravlja
na prijavo novih projektov po prihajajočih razpisih.

6.3

Naloge na področju raziskovalne in razvojne dejavnost

Naslov projekta

Program

Lidarsko
podprte
prostovoljske
geografske
informacije za ugotavljanje topografskih sprememb
Napovedovalna analiza z lokacijsko podprto
obogatitvijo konteksta
Upravljanje ter vzdrževanje merskega skenerja
DSW600 za aerofotografije velikega formata
Vpliv četrte in pete industrijske revolucije na
življenje invalidov
Stalna geodetska znamenja kot temelj za
kakovostno delovanje geodetske stroke
Razvoj metodologije in sistema verifikacije
referenčnih omrežij in postaj GNSS
Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih
pravosodnih organov s celostnim pregledom
objektov in zunanjih površin ter
oblikovanjem
sistemskega pristopa s primeri idejnih rešitev za
ureditev parkirišč in sanitarnih prostorov
Vzpostavitev večnamenske evidence podatkov o
nepremičninah in prostorskega informacijskega
sistema za nepremičnine v lasti Republike Slovenije
in v upravljanju Ministrstva za pravosodje

Aplikativni raziskovalni
projekt
Temeljni
raziskovalni
projekt
Infrastrukturni projekt

6.4

Vloga
inštituta
Nosilec

Zaključek

Partner

2021

Nosilec

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Partner

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Nosilec

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Partner

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Partner

2021

Ciljni raziskovalni projekt

Partner

2021

2022

Ostale naloge

Poudarki pri izvedbi ostalih nalog tudi v letu 2021 ostajajo v okviru standardne dejavnosti:
• Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov.
• Vzdrževanje spletnega portala Trg nepremičnin in pripadajočih spletnih storitev.
• Svetovanja in ekspertne naloge s področja delovanja GI.
• Vizualizacija prostorskih podatkov (karte in druge oblike vizualizacije).
• Zajem prostorskih podatkov za potrebe vzdrževanja podatkovnih slojev.
• Razvoj spletnih platform za statistično in analitično prikazovanje prostorskih podatkov.
• Izobraževanje ter organizacija strokovnih dogodkov v okviru Izobraževalnega središča za geomatiko ISG.
GI se bo sam ali skupaj s partnerji prijavljal na različne razpise doma in v tujini.
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7

Finančno poslovanje

Izhodišče za pripravo plana prihodkov in odhodkov za leto 2021 so obstoječe pogodbe v izvedbi, dokument
»Program dela državne geodetske službe za leto 2021«, objavljena gradiva strateških in operativnih usmeritev na
državnem in lokalnem nivoju, dokumenti s področja priprave projektov financiranih iz virov EU in objavljeni
gospodarski kazalniki ter permanentno spremljanje dinamike trga na področju dejavnosti. Velik vpliv na pripravo
plana za predmetno leto pa imajo tudi minule izkušnje in spremljanje trenutnega razvoja posledic aktualne
pandemije bolezi COVID-19, ki poleg samega vpliva na spremembe prioritet pri naročnikih lahko tudi neposredno
vplivajo na zmožnost izvedbe predvidenih nalog s strani kadrov inštituta.

7.1

Plan prihodkov za leto 2021
Vrsta prihodka
Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in po pooblastilu
Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe-skladi evropske skupnosti
Prihodki iz storitev na področju raziskav in razvoja
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu
Drugi prihodki
Zmanjšanje prihodkov - sofinanciranje nalog financiranih iz skladov evropske
skupnosti
Skupaj

7.2

Znesek
2.060.000 €
75.000 €
102.000 €
400.000 €
2.000 €
11.000 €
2.650.000 €

Plan odhodkov za leto 2020
Vrsta odhodka
Investicije
Material
Storitve
Plače
Stroški drugi
Finančni odhodki
Skupaj

Znesek
100.000 €
30.000 €
785.000 €
1.700.000 €
33.000 €
2.000 €
2.650.000 €

Vodstvo, ob sicer izrazito nestabilnemu poslovnemu in političnemu okolju, nima indicev za možnost večje
spremembe postavk finančnega načrta, vendar zaradi vsako leto prisotnih naknadnih prilagoditev prioritet na
strani naročnikov, vplivov trenutnih zdravstvenih razmer in razmer na trgu ter eventualne neuspešne izvedbe
oddaje javnih naročil, planirane vrednosti lahko odstopajo od dejansko realiziranih. Vodstvo je zato zavezano k
permanentnemu spremljanju vseh parametrov poslovanja in ukrepanju ob zaznanih odklonih oziroma tveganjih.
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8

Kadrovska politika

Zaradi povečanega obsega del so bile že v preteklem obdobju izvedene nove zaposlitve za določen čas na
nalogah, ki se zaključujejo v letu 2021. Glede na predviden velik obseg nalog javne službe, delno financiranih iz
virov kohezijske politike EU, tudi v letu 2021 načrtujemo potrebe po zaposlitvah za projektno delo in s tem
povečano število zaposlitev za določen čas.
Zahtevnost načrtovanih nalog narekuje permanentno rast strokovnih kompetenc inštituta, tako še vedno
zaznavamo potrebo po novih usposobljenih strokovnih nosilcih na nekaterih vitalnih področjih delovanja GI.
Posebno skrbno in zahtevno pa je načrtovanje tudi v luči pričakovane upokojitve večjega števila zaposlenih v
srednjeročnem obdobju, kar se že odraža v začasno povečanem skupnem številu zaposlenih (uvajanje in prenos
izkušenj). Omenjene tranzicijske potrebe so upoštevane v kadrovskem in finančnem načrtu za leto 2021 in bodo
realizirane glede na razvoj dogodkov, formalne in finančne možnosti ter dejansko ponudbo na trgu delovne sile.
Kadrovska struktura zaposlenih glede na izobrazbo izkazuje, da ima več kot 86% zaposlenih šesto oziroma višjo
stopnjo izobrazbe, kar ustreza dolgoročnim usmeritvam GI. Enako se sicer v deležih kot ustrezna izkazuje tudi
starostna struktura, velja pa poudariti, da bo pozornost še naprej usmerjena v zaposlovanje mladih perspektivnih
kadrov ob siceršnjem staranju obstoječih nosilnih razvojnih kadrov inštituta.
Kadrovsko politiko bomo, kot do sedaj, na GI izvajali v sklopu naslednjih aktivnosti:
• Investicije v znanje.
• Zaposlovanje in prerazporeditve.
• Sistemizacija delovnih mest in plačni sitem.

8.1

Investicije v znanje

Za poslovanje GI je ključno znanje zaposlenih, ki pa je glede na naravo dela specifično. Za zagotavljanje visoke
usposobljenosti strokovnega kadra je potrebno znanja permanentno nadgrajevati, kar poteka v formalnih in
neformalnih oblikah.
Za razvoj kadrov je formalno zadolžen razvojni sektor, ki koordinira investicije v znanje in jih bo izvajal v okviru
naslednjih sklopov:
1. izobraževanje zaposlenih,
2. prenos znanja,
3. literatura.
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH

STROŠKI V €*

Izobraževanje zaposlenih*

35.000 €

Prenos znanja

10.000 €

**

Literatura

5.000 €

SKUPAJ

50.000 €

*

V stroške niso vključeni stroški udeležbe na dogodkih (npr. konferencah), ki so del pogodbenih obveznosti.
Stroški so povezani predvsem z delovanjem oziroma sodelovanjem zaposlenih v različnih interesnih skupinah,
udeležbi na konferencah.
**

8.1.1

Izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje zaposlenih bo v letu 2021 potekalo v okviru naslednjih aktivnosti:
1. udeležba na izobraževanjih in drugih dogodkih, ki jih organizirajo Izobraževalno središče za geomatiko,
Zveza geodetov Slovenije in Akademija IZS, s ciljem nadaljnje krepitve baze znanja GI,
2. interna in eksterna izobraževanja strokovnih kadrov v skladu z osebnimi razvojnimi načrti,
3. udeležba na konferencah - vsaj trem zaposlenim letno omogočimo obisk simpozija, delavnice ali
izobraževanja v tujini in s tem zagotovimo ustrezen pretok znanja na mednarodni ravni.
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8.1.2

Prenos znanja

Strokovnost zaposlenih bomo krepili v okviru prenosa znanja z naslednjimi aktivnosti:
1. s pridobivanjem nalog, ki zahtevajo dodatna znanja z vidika dejavnosti, ki jih opravlja GI,
2. sodelovanjem zaposlenih v različnih interesnih skupinah v okviru matične in sorodnih strok,
3. z organizacijo tematskih sestankov, ko zaposleni sodelavcem predstavljajo rezultate projektov in drugih
pomembnih aktivnosti, oziroma postopke izvedbe posameznih nalog,
4. s krepitvijo timskega dela ob redni izmenjavi mnenj.

8.1.3

Literatura

Pomemben člen investicij v znanje je tudi delovanje strokovne knjižnice, v kateri je na voljo zaposlenim strokovna
literatura s področij delovanja GI. Še naprej bo omogočen nakup izbrane strokovne literature, ki jo lahko
uporabljajo pri svojem delu vsi zaposleni.

8.2

Zaposlovanje in prerazporeditve

Za izvajanje načrtovanih nalog tudi v letu 2021 načrtujemo nadaljevanje politike zaposlovanja sodelavcev za
določen čas (projektno delo – trenutnim potrebam prilagojeni specifični profili kadrov) ob nadaljevanju notranje
reorganizacije in kadrovske konsolidacije po področjih dela.
Na zaposlovanje in prerazporeditve bodo v letu 2021 vplivali naslednji dejavniki:
• realizacija programa del GI,
• novi projekti, financirani iz skladov evropske skupnosti in na trgu,
• daljše odsotnosti zaposlenih (porodniški dopust, eventualne daljše bolniške odsotnosti),
• eventualni nastopi in prekinitve delovnega razmerja.

ZAPOSLOVANJE IN PRERAZPOREDITVE

ŠTEVILO

Nove zaposlitve
VIII in IX stopnja izobrazbe

do 2

VII stopnja izobrazbe

do 5

drugo

do 3

Prerazporeditev delavcev oz. prenehanje delovnega razmerja
prerazporeditev delavcev na nove naloge

do 5

prenehanje delovnega razmerja

do 3

Število zaposlenih se bo, glede na trenutno poznavanje razmer, v odnosu na začetek leta spremenilo za največ 2
osebi, ob predpostavki, da pri realizaciji programa dela GI ne bo večjih zapletov.
Trenutno sta dve sodelavki na porodniškem dopustu, ob tem pa je na GI zaposlenih več mladih staršev (tudi s
pravico do očetovskega dopusta), nekaj zaposlenih dela za skrajšan delovni čas, pričakovati je skorajšnji pričetek
upokojevanja starejših kolegov, ne gre pa pozabiti tudi na že omenjene napotitve na izobraževanje, kar vse tudi
vpliva na izvedbo delovnih procesov in potrebe po dodatnih (nadomestnih) kadrih.
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KADROVSKI NAČRT

Vir financiranja

Število zaposlenih na dan 1. Ocenjeno število zaposlenih
januarja 2021
na dan 1. januarja 2022

1. Državni proračun

30

30

2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Druga javna sredstva za
opravljanje javne službe (npr.
takse, pristojbine, koncesnine, RTV
prispevek)
5. Sredstva od prodaje blaga in 15
storitev na trgu

15

6. Nejavna sredstva za opravljanje
javne službe
7. Sredstva prejetih donacij
8. Sredstva Evropske unije ali
drugih mednarodnih virov
skupaj s sredstvi
sofinanciranja iz državnega
proračuna
9. Sredstva proračuna države
za zaposlene iz prvega,
drugega in tretjega odstavka
25. člena Zakona o zdravniški
službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 –
ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 –
ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDejK, 49/18 in 66/19); sredstva
raziskovalnih projektov in
programov ter sredstva za
projekte in programe,
namenjene za
internacionalizacijo in kakovost
v izobraževanju in znanosti
10. Sredstva iz sistema javnih
del
Skupno število vseh zaposlenih
(od 1. do 10. točke)

3

3

3

3

51

51

Skupno število zaposlenih pod
1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točko

48

48

Skupno število zaposlenih pod
6. in 8. točko

3

3

Nihanja v številu zaposlenih, glede na posamezni vir financiranja med posameznimi obdobji delovanja, so stalnica
v poslovanju GI in nujna posledica načina financiranja. GI se financira iz dejavnosti in je izključno projektno
financiran, ni prejemnik pasovnega financiranja in poleg nalog javne službe izvaja tudi naloge pridobljene od
drugih naročnikov, kar zahteva hitre prilagoditve v organizaciji dela in pri razporejanju kadrovskih virov. Nihanja
se odražajo zaradi nihanj v obsegu nalog javne službe po letih, ki so stalno prisotna zaradi periodične izvedbe
večjih projektov javne uprave, kjer GI sodeluje v funkciji razvojne in strokovno-tehnične podpore na
geoinformacijskem področju. Zaradi izvedbe omenjenih obsežnih strateških državnih projektov se v nekaterih letih
delež prihodkov iz naslova javne službe in javnega pooblastila opazno poveča, po zaključku pa se prihodki iz tega
vira običajno drastično znižajo. Ob tem je razmejevanje po viru dodatno otežkočeno oziroma ne izkazuje povsem
realnega stanja, ker v okviru javne službe GI pogosto opravlja naloge sicer financirane iz neproračunskih (iz
mednarodnih) virov, kjer je posamezno ministrstvo dejanski upravičenec za ta sredstva, v izkazih GI pa to ni
razvidno oziroma je kot vir razviden proračun Republike Slovenije.
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8.3

Sistemizacija delovnih mest

V sklopu sistemizacije delovnih mest bomo usklajevali katalog in število delovnih mest skladno s kratkoročnimi in
srednjeročnimi potrebami opredeljenimi v kadrovskem načrtu GI.
8.4

Plačni sistem

Na področju plačnega sistema na GI sledimo smernicam Vlade Republike Slovenije skladno s podpisanim plačnim
dogovorom. Plačno politiko bomo še naprej izvajali v skladu z določili veljavne zakonodaje in eventualnimi
spremembami, ki se lahko zgodijo med letom na tem področju.
9

Investicije v osnovna sredstva

V letu 2021 bomo na GI na področju investicij nadaljevali z nadgradnjo obstoječe ravni opremljenosti in
funkcionalnosti ter z nadomeščanjem iztrošene opreme. Ker za investicije v osnovna sredstva GI od ustanovitelja
ne dobi namenskih sredstev, bomo izvajali investicije v osnovna sredstva iz naslednjih virov:
1. s presežki prihodkov nad odhodki za opravljanje dejavnosti na trgu,
2. iz planiranih namenskih sredstev v okviru izvajanja pogodbenih nalog, ki opredeljujejo tudi investicijska
vlaganja v potrebno opremo.
V tabeli Investicijski stroški so prikazani planirani stroški investicij v osnovna sredstva.
VRSTA OPREME oz. INVESTICIJE

OKVIRNA CENA
V€

Nakup pisarniške opreme in vzdrževanje prostorov

20.000 €

Nakup informacijsko komunikacijske opreme

70.000 €

Nakup druge opreme
Nakup drobnega inventarja
SKUPAJ

5.000 €
5.000 €
100.000 €
Tabela:Investicijski stroški

V letu 2021 je planirano nadaljevanje nujnih vzdrževalnih del prostorov inštituta (beljenje, menjava luči ter v
manjši meri tudi instalacij s prestavitvijo predelnih sten).
V skladu z dosedanjo prakso bomo na področju IKT izvajali politiko redne menjave dotrajane računalniške opreme
in vzdrževanja omrežnih povezav ter nadgradnjo spominskih kapacitet.
Največji
1.
2.
3.
10

delež sredstev za investicije je namenjenih nakupu računalniške opreme in vključuje:
nakup novih in nadgradnje obstoječih računalnikov, diskovnih polj in druge strojne računalniške opreme,
nakup računalniških programov, plačilo licenc, plačilo vzdrževalnih pogodb za računalniške programe in
nakup oz. nadgradnjo računalniškega omrežja in mrežnih komponent.

Zaključek

Plan del je pripravljen na podlagi trenutno veljavnih dokumentov, znanih dejstev in utemeljenih pričakovanj,
zaradi eventualnih nenačrtovanih sprememb v poslovnem okolju pa lahko nastopi potreba po prilagoditvi plana
tekom leta.
Ljubljana, februar 2021

Milan Brajnik, direktor
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