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Dejavnosti Geodetskega inštituta Slovenije 
 
 
 
 
 
 

• 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 preobrazba 
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   Računalništvo in informatika 
- 2.17   Geodezija 
- 2.20   Vodarstvo 
- 5.01.02               Vzgoja in izobraževanje, andragogika 
- 5.13    Informacijska znanost in bibliotekarstvo 

- 7.02   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 
• Kmetec Tina 
• Kovačič Blaž 
• Krajnc Lucija 
• Kurent Marija 
• Lovrić Marina 

• Mangafić Alen 
• Mihelič Branko 
• Novak Natalija 
• Polajnar Urška 
• Primožič Eva 
• Skumavc Tanja 
• Tič Katja 
• Vertačnik Maruša 
• Zore Marko 
• Žnidaršič Helena 
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2 Poslovanje Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2021 
 
Poslovanje Geodetskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju GI) je bilo tudi v letu 2021, skladno s celotnim 
poslovnim okoljem, zaznamovano s hitrimi spremembami pogojev dela zaradi valovanj epidemije bolezni  
COVID-19. Odstopanja od začetnega operativnega plana so bila pravočasno zaznana oziroma delno že predvidena 
in zato ustrezno upoštevana pri izvedbi nalog. Oteženemu načrtovanju realizacije nalog pa so bile prilagojene tudi 
nadaljnje poslovne odločitve v smeri zniževanja stroškov oziroma odlogu investicij. Poslovanje je v splošnem 
potekalo finančno stabilno, ob doseganju zastavljenih ciljev. 
 
Na podlagi priporočil NIJZ in ukrepov Vlade RS, je GI že v letu 2020  vzpostavil vso potrebno kritično 
infrastrukturo za nemoteno poslovanje in komunikacijo na daljavo, ki je bila uporabljena tudi v okviru 
nastopajočih valov povečane stopnje okužb z aktualnim koronavirusom v letu 2021. Komunikacija je potekala 
redno in nemoteno, vse naloge pa so se izvajale skladno s pogodbenimi roki.  
 
Uspešna izvedba nalog v tako zahtevnih pogojih dela ne bi bila mogoča brez odgovornega odziva in vloženih 
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 poslovni rezultat, 

ob uspešnem odvračanju večjega števila okužb z boleznijo COVID-19 (okužbe zaposlenih so se vrstile v domačem 
krogu, brez večjega kvarnega vpliva na izvedbo nalog inštituta, širitve okužb na delovnem mestu nismo zaznali). 
Temelj uspešnosti in dobre izvedbe ostajamo zaposleni na GI, ki smo, sledeč vizijo inštituta in iščoč najboljše 
rešitve za naše uporabnike, v prvi vrsti zavezani k družbeno odgovornem ravnanju, a ponovno izkazali tudi visoko 
stopnjo kolektivnega duha in solidarnosti. 
 
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. 

 
 
2.1 Finančno poslovanje 
 
Finančni plan je Svet inštituta sprejel na 78. seji dne 24. februarja 2021, Program dela državne geodetske službe 
za leto 2021 je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 35301-1/2021/3 dne 19. 1. 2021. 
 

Vrsta prihodka Znesek 

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in po pooblastilu 2.060.000 € 

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe-skladi evropske skupnosti 75.000 € 

Prihodki iz storitev na področju raziskav in razvoja 102.000 € 

Prih. od prodaje proizvodnje in storitev na trgu 400.000 € 

Drugi prihodki 2.000 € 

Zmanjšanje prihodkov – sofinanciranje nalog financiranih iz skladov evropske 
skupnosti 

11.000 € 

Skupaj 2.650.000 € 

 

Vrsta odhodka Znesek 

Investicije 100.000 € 

Material 30.000 € 

Storitve 785.000 € 

Plače 1.700.000 € 

Stroški drugi 33.000 € 

Finančni odhodki 2.000 € 

Skupaj 2.650.000 € 

 
Tabela: Planirani prihodki in odhodki GI v letu 2021 
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Skladno s spreminjanjem pogojev dela zaradi epidemije bolezni COVID-19 ter njenih posledic, je bilo potrebno 
operativni plan izvedbe nalog tekom leta prilagajati novim dejstvom.  
 
Plan prihodkov in posledično tudi odhodkov je bil presežen, skladno s spremenjeno realizacijo prihodkov po virih 
je bila prilagojena tudi realizacija odhodkov. Zaradi permanentnega spremljanja in nadzora razmerja prihodki – 
odhodki, pozitivno finančno poslovanje ni bilo ogroženo. Ukrepi vodstva, sprejeti na podlagi pravočasno zaznanih 
tveganj v vezi posledic aktualne epidemije, so rezultirali v uspešno izvedbo sprejetih nalog.  
 
GI je tako v letu 2021 ustvaril skupaj 3.339.992 € (neto) celotnih prihodkov in 3.252.062 € (neto) celotnih 
odhodkov. Prihodki so bili za 689.992 € (26 %) in odhodki za 602.062 € (23 %) višji od prvotno planiranih. 
 
Dejansko realizirane naloge javne službe in po pooblastilu so skupaj vrednostno znašale 2.665.114 € neto in sicer  
2.426.493 € naloge javne službe in 238.621 € naloge po pooblastilu.  
 

 
 

Grafikon: Prihodki in stroški po mesecih  (načelo denarnega toka) 
 
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 2021 je, zaradi dolgoletnega večanja 

sposobnosti internega financiranja izvedbe projektov, ostal denarni tok stabilen preko celega leta.  
 
GI že vrsto let del sredstev in časa namenja racionalizaciji in reorganizaciji delovnih procesov, dodatnemu 
izobraževanju 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. V letu 2021 je to omogočilo 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 2021 predstavlja več kot 
80 % obsega izvedenih del GI. 
 

 
 

Grafikon: Delež največjih naročnikov v opravljenem prometu v letu 2021 
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Po opravljenem prometu je GI s tremi največji naročniki v letu 2021 pridobil več kot 57% vseh prihodkov: 
 

Naročnik Delež prometa v letu 2020 Delež prometa v letu 2021

Minstrstvo za okolje in prostor 6,23% 20,89%

Geodetska uprava RS 31,49% 17,57%

Ministrstvo za infrastrukturo 11,15% 15,85%

Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano 5,65% 7,08%

JARD 8,68% 4,42%

MORS 5,43% 6,44%

DRSV 14,98% 8,91%

Stanovanjski sklad RS 3,00% 1,92%

Ostali 13,39% 16,91%  
 

Tabela: Primerjava opravljenega prometa med leti 2020 in 2021 
 
 
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 povečan krog naročnikov, ob siceršnji stalnosti največjih naročnikov v preteklem srednjeročnem obdobju.  
 
 

 
 

Grafikon: Primerjava prihodkov po virih 
 
 
V strukturi prihodkov delež prihodkov za opravljanje nalog javne službe in po pooblastilu v letu 2021 znaša 80 %. 
Ostala sredstva je GI pridobil na razpisih, financiranih iz skladov evropske skupnosti (3 % celotnega obsega) ter 
po postopkih oddaje javnih naročil s kandidiranjem na javnih razpisih oz. od različnih gospodarskih subjektov  
(17 % 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 2021, 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 (začetek nove). 
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* V letih 2015 do 2021 prikazan povečan obseg prihodkov javne službe je v večji meri posledica izvedbe obsežnih 

strateških državnih projektov financiranih po programih kohezijske politike (EU), neposredna proračunska 
sredstva na to rast niso imela večjega vpliva. 

 
Grafikon: Primerjava deleža prihodkov po virih po letih 

 
 
 
 
 
 
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 2021. Pogodbeni nalogi:  Strokovno tehnične naloge na področju 
množičnega vrednotenja nepremičnin ter Tehnična pomoč in svetovanje Ministrstvu za zunanje zadeve, sta bili, 
glede na v Programu del GI za leto 2021 načrtovano, zmanjšani po obsegu, naloge: Usposabljanje uslužbencev 
Geodetske uprave RS, Vzdrževanje platforme, aplikacije in baze podatkov o poslovnih conah in subjektih 
inovativnega okolja v Sloveniji, Varna in trajnostna mobilnost šolskih otrok ter naloga Razvoj okolja za podporo 
izvajanju javne najemne službe v Sloveniji, pa niso bile realizirane in so izvedbeno prenesene oziroma podaljšane 
v leto 2022. 
 
Dejansko prevzete obveznosti za naloge državne geodetske službe po Programu dela Geodetskega inštituta 
Slovenije za leto 2021 so bile realizirane v skupni vrednosti 2.665.113,79 €, kar predstavlja dobrih 129 % 
planiranega obsega nalog javne službe za leto 2021. 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 predvsem posledica 
epidemije bolezni COVID-19 z obsežnimi posledicami za poslovno okolje na domači in mednarodni ravni, oziroma 
temu sledečih sprememb prioritet v nalogah javne uprave - to je zaradi objektivnih razlogov na katere GI ni imel 
vpliva.  

 
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. 
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Skupni tako ustvarjeni prihodki za leto 2021 znašajo 674.877,77 € neto, od tega za naloge, financirane iz skladov 
evropske skupnosti 87.241,62 € ter po postopkih oddaje javnih naročil s kandidiranjem na javnih razpisih oz. od 
različnih gospodarskih subjektov 587.636,15 €. V strukturi prihodkov predstavlja delež sredstev pridobljenih na 
razpisih, financiranih iz skladov evropske skupnosti 3 % celotnega obsega ter po postopkih oddaje javnih naročil s 
kandidiranjem na javnih razpisih oz. od različnih gospodarskih subjektov 17 % 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. 
 
 
 
2.2 Upravljanje s človeškimi viri 
 
Na področju upravljanja s človeškimi viri smo bili v letu 2021 soočeni z izraziteje izstopajočim izzivom omejene 
razpoložljivosti kadrov s specifičnimi znanji na trgu dela.  
 
Upad akademsko visoko izobraženega kadra z dolgoletnimi izkušnjami (ena prekinitev delovnega razmerja v letu 
2021, tri porodniške odsotnosti, dve  daljši bolezenski odsotnosti in sedem zaposlenih s skrajšanim delovnim 
časom) smo le delno uspeli nadomestiti z zaposlitvami novih sodelavcev v pretekljih letih. Vodstvo je zaradi 
tveganj v vezi epidemije bolezni COVID-19 omejilo sicer v kadrovskemu načrtu za leto 2021 predvideno nadaljnjo 
kadrovsko krepitev, je pa nadaljevalo s stiki in iskanjem kadrov s potrebnimi znanji v domačem okolju ter tudi 
med v tujini delujočimi kolegi. 
 
Konec leta 2021 je bilo na GI zaposlenih 51 oseb. Skladno s planom zaposlovanja in kadrovskim načrtom je, 
zaradi povečanega obsega dela za čas izvajanja projektov v letu 2021, nadaljevalo delo osem sodelavcev, 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 31.12.2021. 

 
 

Stopnja izobrazbe zaposlenih Število zaposlenih (31.12.2021) 

IX. stopnja 
3 

VIII. stopnja 
5 

VII. stopnja 
34 

VI. stopnja 
2 

V. stopnja 
3 

IV. stopnja 
3 

III. stopnja 
1 

SKUPAJ 
51 

 
Tabela: Stopnja izobrazbe zaposlenih 
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Grafikon: Stopnja izobrazbe zaposlenih (delež) 
 
  

Starost zaposlenih Število zaposlenih (31.12.2021) 

do 35 15 

od 36 do 45 15 

od 46 do 55 7 

nad 56 14 

SKUPAJ 51 

 

Tabela: Starostna struktura zaposlenih 
 

 
 
 

 
 

Grafikon: Starostna struktura zaposlenih (delež) 
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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 
usposabljanja za potrebe izvedbe tekočih nalog, dve osebi nadaljujeta študij za pridobitev naziva doktor znanosti.  
 
V letu 2021 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 2022 (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 2021 v veliki večini izvedena na daljavo z uporabo IKT (ukrepi v vezi bolezni COVID-19). 
 
 
2.4 Investicije 
 
V letu 2021 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). 
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3 Poročilo o izvedbi letnega programa dela Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2021 
 
 
Program dela državne geodetske službe za leto 2021, katerega sestavni del je Program del Geodetskega inštituta 
Slovenije je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 19. 1. 2021 s sklepom št. 35301-1/2021/3.  
 
Program zaradi epidemije bolezni Covid-19 in njenih posledic ni bil izveden v celoti. Manjši del nalog javne službe 
se ni izvedel, nekatere naloge so bile po obsegu zmanjšane ali pa je bila izvedba nalog terminsko zamaknjena in 
se nadaljuje v letu 2022. 
 
V nadaljevanju je, po posameznih področjih delovanja GI, podano poročilo o realizaciji nalog GI po programu dela 
državne geodetske službe za leto 2021. 
 
 
 

3.1 Področja delovanja Geodetskega inštituta Slovenije po Programu dela državne geodetske 
službe 

 
A. Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2021 s področja dela Geodetske uprave 

Republike Slovenije 
 

 GEODEZIJA IN TOPOGRAFSKI SISTEMI 

1. Državni geodetski referenčni sistem 

1.1 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.: 2552-21-000024 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
 
Izbor geodetskih znamenj za vpis v register kulturne dediščine in njihovo vrednotenje za 
razglasitev za kulturni spomenik 
V letu 2021 smo pričel z izvedbo naloge za pripravo izbora, ovrednotenja in dokumentacije 
posameznih izbranih geodetskih znamenj za vpis v register kulturne dediščine in za razglasitev 
za kulturni spomenik. Izdelali smo pobude za vpis 8 geodetskih znamenj v Register kulturne 
dediščine. Izdelali smo še osnutek strategije za promocijo in vpis geodetskih znamenj, ki smo jo 
poimenovali: Strategija geodetske kulturne dediščine 2022-2027: Ohranjanje in promoviranje 
geodetskih znamenj kot geodetske nepremične dediščine. V nalogi smo izvedli še tri informativna 
posvetovanja z deležniki glede skupnih interesov pri vpisu znamenj v Register kulturne dediščine ali 
med spomenike (Zavod za varstvo kulturne dediščine, gozdarski strokovnjaki, Planinska zveza 
Slovenije). 

 
Pogodba št.: 2552-21-000062 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 

2. Državni topografski sistem 

2.1 Topografski podatki 

Realizacija  Kontrola pridobitve topografskih podatkov 
V skladu s podatkovnim modelom baze DTM so bili zajeti topografski podatki za različna območja 
Slovenije v obsegu cca. 350 celih ali delnih listov v merilu 1 : 5 000. Za ta namen smo izvajalcem 
zajema pripravili vhodne podatke. Po pridobitvi njihovih podatkov smo izvedli 1. kontrolo celovitosti 
ter logične in vsebinske pravilnosti le-teh, nudili podporo naročniku pri vodenju projekta in dajali 
vmesno strokovno pomoč 4 izvajalcem, katerih delo je bilo razdeljeno na 28 delovišč. Ko so izvajalci 
odpravili napake iz prvih kontrolnih pregledov, smo naredili še 2. kontrolo dopolnjenih podatkov, 
naročniku pa pripravili zaključno poročilo. Iz njega izhaja, da je kakovost pregledanih topografskih 
podatkov ustrezna za bazo DTM, podatki pa s tem primerni za nadaljnjo uporabo. 
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Pogodba št.: 2552-21-000021 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
 
Izvedba testa za vzdrževanje topografskih podatkov DTM in priprava navodil 
V letu 2021 se zaključuje zajem topografskih podatkov skladno s podatkovnim modelom topografske 
baze DTM za območje celotne države. Od leta 2022 dalje se predvideva njihovo vzdrževanje, zato je 
bilo potrebno pripraviti  navodila za vzdrževanje, po potrebi nadgraditi podatkovni model in podati 
oceno stroškov vzdrževanja. Test za vzdrževanje topografskih podatkov DTM je bil izveden na 
območju 10 listov razdelitve 1 : 5.000: B0250, B0722, C0401, D0439, E0727, F0427, G0811, G0923, 
H0341 in J1030.  
Izvedli smo  priprava navodil za vzdrževanje topografskih podatkov DTM, ki so uvrščeni v INSPIRE 
teme: Zgradbe, Transportna omrežja, Raba, Hidrografija, Pokrovnost in Komunalne in javne storitve. 
Pri pripravi predloga vzdrževanja hidrografije smo upoštevali mehanizme vzdrževanja Direkcije RS za 
vode.  
Na osnovi testnega zajema smo pripravili oceno cene vzdrževanja podatkov DTM. 

 
Pogodba št.: 2552-21-000035 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
 
Vzpostavitev sloja pokritosti tal DTM 
V letu 2017 je bila izdelana metodologija vzpostavitve sloja pokritosti tal v DTM. V letu 2021 je bil 
skladno s to metodologijo vzpostavljen sloj pokritosti tal DTM za 1/3 Slovenije. Območje ustreza 
območju CAS. Rezultat so bili topološko urejeni vektorski podatki pokritosti tal. Vektorske podatke 
smo pripravili za vključitev v DTM. 
 
Pogodba št.: 2552-21-000049 
Naloga je bila realizirana v celoti 
 
 
Lidarsko podprte prostovoljske geografske informacije za ugotavljanje topografskih 
sprememb 

V letu 2021 smo izvedli dve nadzorovani akciji zbiranji prostovoljnih geografskih informacij za potrebe 
zbiranja različnih topografskih sprememb, eno pomladi in eno jeseni. V obeh primerih smo angažirali 
študente enega predmeta na UL FGG in UM FERI. Ugotovili smo, da je odziv na akcije zbiranja 
fotografij topografskih sprememb približno 30 %. Saj je v prvem zbiranju, še v letu 2020, spremembe 
oddalo 20 prostovoljcev od 81 katerim je bil poziv poslan, drugem 18/48 in v tretjem 24/65. Prejete 
fotografije smo tudi analizirali glede njihove potencialne uporabnosti in nekatere obdelali. Objavili 
smo še dva znanstvena članka in en članek na konferenci. 
 
Pogodba št.: 2552-19-000070.  
Raziskovalna naloga se izvaja daljše časovno obdobje in je bila za leto 2021 realizirana v celoti. 

2.2 Zemljepisna imena 

Realizacija Ureditev podatkov v registru zemljepisnih imen 
Podatki o zemljepisnih imenih v registru zemljepisnih imen imajo pomanjkljivosti, ki so posledica 
različnih obdobij in načinov zajema podatkov ter nepregledanosti podatkov. V okviru te naloge se je 
izvajalo odpravo evidentiranih napak dveh vsebinskih sklopov in na ta način uredilo del podatkov o 
zemljepisnih imenih v registru zemljepisnih imen. 
Zaradi spremenjenih prioritet naročnika, smo namesto predvidenih nalog »Odprava večkratnih 
napisov zaradi razdelitve na liste« in »Odprava napak povezovanja objektov z enakim imenom v eno 
danost« izvedli nadomestni nalogi »Določitev območja slovenskih endonimov v sosednjih državah« in 
»Določitev kontrol, funkcionalnosti in distribucijskega formata za podatke REZI v aplikaciji DTM«. 
 
Pogodba št.: 2552-21-000036 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 

2.3 Podatki daljinskega zaznavanja 

Realizacija Kontrola kakovosti izdelkov cikličnega aerofotografiranja 
Geodetska uprava Republike Slovenije je z javnim naročilom po odprtem postopku izbrala izvajalca 
projekta CAS, tj. izvajalca del aerofotografiranja, aerotriangulacije, izdelave digitalnega modela 
površja, vzdrževanja digitalnega modela reliefa in izdelave digitalnih ortofotov za območje Republike 
Slovenije, ki so oz. bodo izvedena v letih 2020, 2021 in 2022 (CAS 2020-22).  Projekt, zaradi obsega 
in predvsem zahtev naročnika po ustrezni kakovosti izdelka, predvideva izvedbo kontrole kakovosti 
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izdelkov CAS, ki jo poleg Geodetske uprave izvaja tudi Geodetski inštitut Slovenije. 
Kakovost izdelkov CAS zadovoljuje predpisane standarde, od katerih je najpomembnejša točnost 
ortofota, ki je na podlagi kontrolnih točk izračunana za štiri območja aerofotografiranja (Kočevje, 
Novo mesto, Ljubljana in Kamnik) in znaša 0,39 m s 95 % stopnjo zaupanja. 
 
Pogodba št.: 2552-20-000022.  
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
Uporaba alternativnih tehnik daljinskega zaznavanja 
Lasersko skeniranje Slovenije (LSS) je bilo prvič izvedeno v letih 2011, 2014 in 2015. Zaradi delne 
zastarelosti podatkov LSS in želje uporabnikov prostorskih podatkov na državnem nivoju po novih 
podatkih je bilo predlagano, da se LSS ponovi. Ker uporabniki lažje načrtujejo posodabljanje svojih 
zbirk prostorskih podatkov in zaradi dolgoletne dobre prakse z uporabo izdelkov Cikličnega 
aerofotografiranja Slovenije (CAS) ter podobnih projektov v bolj razvitih državah je bilo predlagano, 
da se obstoječemu projektu CAS kot sistemski zajem podatkov, doda Ciklično lasersko skeniranje 
Slovenije (CLSS).  
V letu 2020 smo začeli priprave na drugo izvedbo laserskega skeniranja Slovenije cele države. Začeli 

smo pripravljati tehnični del razpisne dokumentacije za razpis, ki naj bi se objavil jeseni 2020. Zaradi 
kovida-19 je bi projekt prekinjen, nekaj aktivnosti pa je bilo kljub temu izvedenih. V letu 2021 se 
projekt nadaljeval in končal zamikom ter z željo, da bi še v tem letu izvedli razpis za izvedbo 
laserskega skeniranja v letu 2022. 
 
Pogodba št.: 2552-21-000032 
Naloga je bila realizirana v celoti 
 

2.4 Državne in vojaške karte 

Realizacija Obnova državne in vojaške topografske karte v merilu 1 : 50 000 
Projekt obnove karte VTK50/DTK50 je obsegal izvedbo več različnih nalog. Za 7 mejnih listov te karte  
(Feldbach, Kuzma, Zala, Libeliče, Radlje ob Dravi, Dobrovnik in Lendava) smo z uporabo podatkov 
CAS, laserskega skeniranja RS in na terenu ugotovljenih zadnjih novosti obnovili topografsko vsebino 
ter dopolnili njihovo izvenokvirno vsebino. Pregledali smo vsa slovenska zemljepisna imena na 
območjih sosednjih držav in ločili načina njihovega zapisa za endonime in eksonime. Za četrtino 
izbranega območja RS smo obnovili položajni prikaz jam in brezen. Z vključitvijo vseh naštetih 
sprememb smo za nivo celotne Slovenije vzpostavili novo zvezno vektorsko zbirko kartografskih  

podatkov in vizualizirali obnovljen zvezni kartografski prikaz. Ob koncu smo še natisnili vojaško 
različico 7 obnovljenih listov. Oddajne datoteke smo zapisali v 2 koordinatnih sistemih. 
 
Pogodba št. 2552-21-000030 
Naloga je bila realizirana v celoti 
 
 
Vzdrževanje državnih preglednih kart 
Po 2- oz. 4-letnem obdobju smo pregledali in obnovili celotno vsebino državnih preglednih kart (DPK) 
v merilih 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 750 000 in 1 : 1 000 000. V sistem DPK smo vključili še karto v 
merilu 1 : 2 500 000. Po podatkih ZK GJI je bilo največ dopolnitev za Slovenijo narejenih pri prikazu 
prometnih poti (ceste, železniške proge) ter premostitvenih objektih na njih. Večina sprememb za 
tujino je bila posledica prekategorizacije cest v posamezni državi. Ob tem smo dopolnili tudi prikaz 
poteka nekaterih vodotokov in žičniških naprav, po podatkih SURS o št. prebivalcev po naseljih pa 
smo obnovili pogojne znake in toponime za vsa kartirana slovenska naselja. Za namen spletnih 
storitev WMTS smo izdelali tudi spletne različice vseh obnovljenih kart, od katerih pa je bila v tiskani 
obliki izdelana le karta v merilu 1 : 500 000. V zaključku smo vse kartne datoteke zapisali v obliki 
geolociranih rastrskih slik in kot vektorske kartografske baze.          
Obnova podatkov za evropske kartografske baze EBM, ERM in EGM na nivoju RS pa je vsakoletna 
naloga. Dopolnitve smo naredili v skladu z vsemi navodili EuroGeographics-a. V bazi EBM smo 
obnovili sloj administrativnih enot (naselja in občine), v bazi ERM pa sloje hidrografije (HYDRO), 
naselij (POP) ter sloj razno (MISC). Baza EGM bo izdelana iz podatkov ERM baze. Za ta namen je 
Eurogeographics izdelal t.i. Collaboration space, kjer bodo države preverile svoje podatke in poslale 
pripombe, potem pa bo baza EGM tudi javno dostopna. 
 
Pogodba št. 2552-21-000050 
Naloga je bila realizirana v celoti 
 

2.5 Posebne naloge na področju kartografije in topografije za potrebe Ministrstva za 
obrambo 

Realizacija Izdelava in tisk 11 listov vojaške topografske karte RS 
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V okviru naloge je bila izvedena izdelava in tisk 11 listov Vojaške topografske karte Republike 
Slovenije v merilu 1 : 25 000. 
Naloga je obsegala: 
• celovita obnova kartografskih podlag, 
• izdelavo izvenokvirne in medokvirne vsebine za vsak predmetni list karte, 
• pripravo za tisk, 
• izdelava reprodukcijskih originalov in oddajnih gradiv, 
• tisk v skupni nakladi 7.700 kom. 
 
Izdelani so bili listi  
 
Predel, Kranjska gora, Mojstrana, Žaga, Bovec, Breginj, Kobarid, Trenta, Triglav, Savica, Bohinjska 
Bistrica. 
 
Pogodba št. 4300-122/2021-1 
Naloga je bila realizirana v celoti 
 

 
Obnova in tisk VFR vojaške letalske navigacijske karte RS v merilu 1 : 250 000 (VFR 250) 
 
Izvedena so bila pripravljalna dela, analiza kartografskih virov in primerjava stanja karte VFR Vojaške 
letalske navigacijske karte RS v merilu 1 : 250 000, izdelane v letu 2019 z dejanskim stanjem.  
Na podlagi standardov, ki urejajo področje izdelave letalskih kart, posebnih specifikacij AIP, pripomb 
naročnika ter Kataloga visokih objektov, je bilo zvedeno ažuriranje topografske in tematske vsebine 
karte.  
Karta je bila tiskana v predvideni nakladi na papir, ki je bil izbran v dogovoru z naročnikom. Del 
naklade kart je bil na zahtevo naročnika tudi plastificiran. Karta je bila oddana v digitalni in analogni 
obliki. 
 
Naročilnica št. N191411-21-0032 
Naloga je bila realizirana v celoti 
 
 

 EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN  

4. Vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc 

4.1 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. 
 
Naloga je zaključena. 
 
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, 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.  
 
Podpora delovanju aplikativne rešitve za kontrolo in izmenjavo podatkov za potrebe lokacijske 
izboljšave podatkov zemljiškega katastra  
 
Izvedena je bila podpora delovanju aplikativne rešitve za kontrolo in izmenjavo podatkov za potrebe 
lokacijske izboljšave podatkov zemljiškega katastra, ki je obsegala: 
• zagotavljanje nemotenega delovanja programske rešitve in strojne opreme na kateri je 

inštalirana programska rešitev,  
• podpora uporabnikom po elektronski pošti in/ali telefonu.  
 
Naloga se še izvaja. 
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Pogodbi št.: 2552-20-000001 in 2552-21-000003 
Naloge so bile za leto 2021 realizirane v celoti. 
 

4.3 Izboljšava podatkov nepremičninskih evidenc  

Realizacija Zajem in shranitev podatkov o novih in spremenjenih stavbah za tretjino območja Slovenije  
 
V okviru naloge je bila izvedena  avtomatska klasifikacija z uporabo podatkov LSS in CAS za 1.117 
listov TTN5 na območju izvedbe projekta CAS v letu 2020. Izvedene so bile naslednje naloge: 
• pridobitev in priprava podatkov, 
• izvedba analize števila identificiranih in evidentiranih sprememb v letih 2013-2020 po 
območnih geodetskih upravah, 
• priprava parametrov za klasifikacijo, 
• izvedba klasifikacije, 
• kontrola izvedbe s potrebnim ročnim urejanjem, 

• izdelava statistike rezultatov, 
• ocena natančnosti rezultatov avtomatske identifikacije, 
• priprava končnih rezultatov s poročilom o izvedbi dela, 
• preveritev možnosti dopolnitve obstoječega sistema zajema podatkov. 
 
Naloga je zaključena. 
 
 
Vzdrževanje podatkov o mejah občin   
 
V okviru naloge so se izvedle naslednje aktivnosti: 
• Periodični prevzem novega stanja digitalnih podatkov zemljiškega katastra.  
• Ugotovitev spremenjenih parcel na mejah občin. 
• Popravek spremembe meja občin na osnovi spremenjenih meja parcel, kjer je bilo 
odstopanje v okviru predpisane natančnosti. 
• Priprava predloga spremenjene meje občin, kjer odstopanje presega  predpisano 
natančnosti. 

 
Naloga je zaključena. 
 
Priprava in izvedba migracije podatkov ZK točk  
 
V okviru naloge so se izvedle naslednje aktivnosti: 
• Izdelan načrt migracije zgodovinskih podatkov ZK točk v nov podatkovni model, 
• Testna izvedba migracije podatkov,  
• Popravki migracije in končna uskladitev. 
 
Naloga je zaključena. 
 
 
Urejanje in vzdrževanje podatkov gospodarske javne infrastrukture   
 
Naloga je namenjena pregledu in evidentiranju zahtevkov, pregledu elaboratov in pripravi podatkov 
za evidentiranje sprememb v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. 
 
Izvedba naloge je obsegala: 
• pregled in evidentiranje zahtevkov,  
• pregled elaboratov, 
• priprava podatkov za evidentiranje sprememb v zbirne katastru gospodarske javne 
infrastrukture. 
 
Naloga se še izvaja. 
 
Pogodbi št.: 2552-20-000001 in 2552-21-000003 
Naloge so bile za leto 2021 realizirane v celoti. 
 

6. MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN 

6.4 Strokovne naloge in administracija uveljavljanja 
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Realizacija Strokovno tehnične naloge na področju množičnega vrednotenja nepremičnin 
 
V skladu s pogodbo Strokovno tehnične naloge na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, 
smo v letu 2021 zagotavljali podporo uradu s pomočjo oblikovanja aplikacij, obrazcev in drugih gradiv 
oziroma poročil. Največji poudarek na nalogi je bil na podpornih analizah in vzpostavitvi ter testiranju 
sistema za izboljšanje kakovosti podatkov za potrebe množičnega vrednotenja z optimizacijo 
postopkov pregleda evidentirane prodaje nepremičnin. 
 
Pogodba št. 2552-21-000066 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 

9. DISTRIBUCIJA IN PODPORA UPORABNIKOM 

9.1 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. 
 
 
Skeniranje arhiva aerofotografij zbirke GURS 
Za ohranitev slikovnega gradiva in možnost različne uporabe starih aerofotografij smo v prvem letu 
masovne izvedbe skeniranja skenirali s pogodbo predvideno število posnetkov. S pogodbo ni 
predvideno skeniranje vseh aerofotografij, ki obstajajo v arhivu GURS. Naročnik je izbral 2. možnost 
izmed treh ponujenih. Tri možnosti skeniranja so opredeljene glede na tip aerofotografiranja 
(posebna in ciklična aerofotografiranja Slovenije) in časovna obdobja (pred in po letu 1975). Količina 
števila skenogramov se glede na zaporedje možnosti zmanjšuje, in sicer: 
- 1. možnost: Skeniranje celotnega arhiva aerofotografij (prib.140.000) 
- 2. možnost: Skeniranje dela arhiva (do leta 1975) PAS1 in celotnega CAS (prib. 85.000), 
- 3. možnost: Skeniranje samo posnetkov celotnega CAS (od leta 1975), (prib. 55.000). 
 
Skeniranje zbirke arhivskih filmov se je v letu 2021 četrtič izvedlo na sistematični način, kar pomeni, 
da se nekaj letnikov skeniralo v celoti. Skeniranje filmov se je izvedlo na preciznem fotogrametričnem 
skenerju, ki omogoča skeniranje iz zvitka. 
Skeniranje se bo nadaljevalo v naslednjem in prihodnjih letih saj je bilo v letu 2021 zaradi zmanjšanja 
sredstev skenirano le 4.500 aerofotografij (prej 3 krat po 11.700), ocenjena količina za skeniranje 
predvidenih posnetkov pa je 85.000. 
 
Pogodba št.: C2552-21-000034. 
Naloga je bila realizirana v celoti. 

9.2. 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. 

11. MATERIALNI STROŠKI 

11.4 Usposabljanje uslužbencev Geodetske uprave RS 
 

Realizacija Naloga zaradi posledic Covid omejitev ni bila realizirana. 

11.5 Mednarodno sodelovanje in članarine 

Realizacija Zagotavljanje strokovno tehnične podpore delovanju predstavnikov GU v okviru mednarodnih 
združenj 
 
V skladu s pogodbo številka C2552-21-000057 »Zagotavljanje strokovno tehnične podpore delovanju 
predstavnikov GU v okviru mednarodnih združenj« sta bila izvedena dva sklopa predmeta pogodbe. V 
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prvem sklopu je bila izvedena administrativna podpora vključevanju v združenje EuroSDR (European 
Spatial Data Research). V drugem sklopu je bila izvedena operativna podpora spletni izvedbi 
plenarnega zasedanja in konference PCC (Permanent Committee on Cadastre in European Union) in 
EuroGeographics CLRKEN (Cadastre and Land Registry Knowledge Exchange Network). 
 
Pogodba št.: C2552-20-000057 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
Strokovno tehnična podpora pri izvedbi simpozija EUREF 
 
Simpozij Euref je vsakoletni dogodek, ki poteka že od leta 1990. Na simpozijih so sprejete tudi 
resolucije, ki podajajo usmeritve državnim geodetskim upravam in agencijam na področju uvajanja in 
vzdrževanja geodetskih referenčnih sistemov. Geodetska uprava RS že vrsto let sodeluje v evropski 
podkomisiji za referenčni sestav Euref pri Mednarodnem združenju za geodezijo – IAG (International 
Association of Geodesy). Na simpozijih sodeluje s predstavitvijo nacionalnega poročila in se seznani z 
novostmi predvsem na področju evropskega referenčnega sistema (ETRS89, EVRS), evropskih 
geodetskih omrežij (npr. EPN, UELN) in merskih tehnik v geodeziji (npr. GNSS, nivelman, 

gravimetrija). V letu 2020 je organizacijo simpozija prevzela Geodetska uprava RS, vendar je zaradi 
razglasitve epidemije Covid-19, dogodek v dogovoru z vodstvom Eurefa v letu 2020 odpovedala 
oziroma ga prestavila za leto dni. Zaradi ponovno razglašene epidemije in v skladu s priporočili in 
ukrepi Vlade RS zaradi izbruha pandemije virusa Covid-19 je simpozij potekal oddaljeno, preko 
spletne aplikacije Zoom, med 26. in 28. majem 2021. Opravljena je bila strokovno tehnična podpora 
naročniku pri vsebinski koordinaciji, organizaciji in izvedbi mednarodnega znanstveno-strokovnega 
simpozija Euref 2021, ki je obsegala tri sklope del: organizacijo on-line (spletnega) simpozija, 
prilagoditev spletne strani in vsebinsko podporo. 
 
Pogodba št.: C2552-20-000031 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 

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

Zap. št. Opis naloge 

12.1 
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) 
 

12.1.1 Tehnična pomoč, svetovanje, vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija 
uporabnikom  

 Tehnična pomoč, svetovanje, vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija 
uporabnikom 
Pogodbi št.: 2430-20-100018 (2020/2021) in 2430-20-100017 (2021/2022)   
(Naloga predstavlja združitev dveh permanentnih nalog: Tehnična pomoč in svetovanje na področju 
hidrografske dejavnosti in Vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija uporabnikom)  
Naloga je bila za leto 2021 realizirana v celoti. 
 
V letu 2021 so bila opravljena naslednja dela: 

• strokovno-tehnična in razvojna podpora pri stikih MzI z domačimi institucijami, ki uporabljajo 
hidrografske podatke in karte ter 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 navigacijske karte (RENC IC-ENC); 

• 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.  
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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. 

12.1.2 Organizacija in nadzor izvedbe hidrografskih meritev v slovenskem morju za potrebe 
rednega posodabljanja pomorskih kart in publikacij 

 Organizacija in nadzor izvedbe hidrografskih meritev v slovenskem morju za potrebe 
rednega posodabljanja pomorskih kart in publikacij  
Pogodba št. 2430-21-100009  
Naloga je bila realizirana v celoti.  
 
Projekt je obsegal izvedbo naslednjih del:  

• organizacijo in izvedbo meritev; 
• sodelovanje z izbranim izvajalcem pri načrtovanju izmere in nadzor meritev; 
• pregled, kontrolo in prevzem podatkov izmere in 
• izdelavo hidrografskih originalov ter pripravo 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 usposobljenega 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.  
V letu 2021 se je začel nov petletni cikel hidrografskih meritev slovenskega morja. 

12.1.3 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) 
Pogodba št. 2430-21-100086 (pogodba se zaključi v letu 2022) 
Naloga je bila za leto 2021 realizirana v celoti. 
 
V letu 2021 je bila načrtovana organizacija konference Hidrografske komisije za Sredozemsko in Črno 
morje (MBSHC - Mediterranean and Black Seas Hydrographic Commission), ki naj bi bila v Ljubljani. 
Zaradi trenutnih razmer s COVID-19 se je izvedba prestavila v leto 2022. 
V letu 2021 so bila opravljena posamezna organizacijska dela. 
 
GNSS izmera obalne linije in popis objektov za navigacijo 
Pogodba št. 2430-21-100010 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
Naloga je obsegala: 

• pripravo metodologije GNSS izmere,  
• določitev območja letne GNSS izmere, 
• GNSS izmero ali 3D zajem, 
• izdelavo spletne strani za popis objektov za navigacijo in 
• obdelavo in uporabo podatkov izmere. 

 
Obalna linija Republike Slovenije je bila prvič izmerjena v letih 2001 in 2002. Namen izmere je bila 
natančna določitev obalne linije za potrebe pomorske kartografije in hidrografije ter izmera 
natančnega položaja navigacijsko pomembnih objektov na oziroma ob obali (svetilniki, orientacijska 
znamenja). 
 
V letu 2021 se je pričel triletni projekt ponovne izmere obalne linije za potrebe pomorske kartografije 
po metodologiji iz leta 2001 z manjšimi dopolnitvami. 

12.1.4 Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi 

 Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi  
Pogodba št. 2430-20-100014 (dvoletna pogodba), Aneks 1 k pogodbi 2430-20-100014, Aneks 2 k 
pogodbi 2430-20-100014. 
Naloga je bila za leto 2021 realizirana v celoti. 
 
Večletna naloga se je nadaljevala tudi v letu 2021. Cilj 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 so bile 
usmerjene v vzpostavitev modela vzdrževanja podatkov, razvoj sistema participativnosti, testiranje 
metodologije in modela za starejše osebe v izbranih občinah, širitev kroga uporabnikov z 
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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 Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa 

 Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa-invalidi v 
javnem potniškem prometu 
Pogodba št. 2430-21-100015 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
V nalogi so opredeljene naloge prostorske podatkovne podpore pri upravljanju javnega potniškega 
prometa za ciljno skupino invalidov. Prva faza obsega pripravo podatkov in smernic na področju 
javnega potniškega prometa (JPP) za invalide. Druga faza pa obravnava demografsko strukturo 
prebivalcev in potrebe starajočega se prebivalstva po prilagojenem javnem potniškem prometu. 
V izdelavi naloge so vključeni različni viri podatkov s strani invalidskih organizacij (npr.: NSIOS) ter s 
strani različnih ministrstev ter javnih institucij (npr. SURS, NIJZ, idr.).   

Rezultati vsebujejo pregled podatkov, vizualizacijo pojavov ter povzetek pričakovanih potreb po 
prilagojenem JPP. Ključna vsebina je usmerjena v analizo uporabniške izkušnje, pregled dobrih praks 
obstoječih lokalno organiziranih prevozov. 

12.1.6 Zagotavljanje, vzdrževanje in verificiranje geodetskih podatkov za potrebe civilnega 
letalstva 

 Zagotavljanje, vzdrževanje in verificiranje geodetskih podatkov za potrebe civilnega 
letalstva 
Pogodba št. 2430-21-100020 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
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. 

12.2 Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) 
 

12.2.1 Tehnična pomoč in svetovanje MZZ  

 Tehnična pomoč in svetovanje MZZ 
Pogodba št. C1811-20-000162 (triletna pogodba) 
Naloga je bila za leto 2021 realizirana in se nadaljuje. 
 
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. 

12.3 Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 
 

12.3.1 Obnova podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi 
razpoložljivih ortofoto (DOF) posnetkov 

 Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč  
Pogodba št. 2330-21-000050 (triletna pogodba) 
Naloga je bila za leto 2021 realizirana v celoti. 
 
V letu 2021 so bili obnovljeni  podatki dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za osrednji del 
Slovenije (sekcija Ljubljana, Novo Mesto, Kočevje, Kamnik). Obnova je potekala s programskim 
orodjem naročnika LandUse 1.7.14 (Giselle 2.3.13) 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.  
 
Pred pričetkom operativnega dela, so bila izvedena izobraževanja 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. Stalna naloga GI je izvajanje vzdrževanja evidence dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč skladno z določili Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08, 4/10 in 110/10). Dinamika vzdrževanja evidence je 
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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.  

12.4 Ministrstvo za okolje in prostor  
 

12.4.1 Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora 

 Izvedba razvojnih in strokovno tehničnih nalog na področju urejanja prostora 2021-2022 
Pogodba št.  2550-21-510002 (dvoletna pogodba) 
Naloge za leto 2021 so bile v celoti realizirane. 
 
1. naloga: Ovrednotenje kazalnikov za spremljanje izvajanja Pomorskega prostorskega 
plana (PPP)  
V nalogi ocenjujemo predlog sistema kazalnikov, kot je predlagan v PPP, s stališča ustreznosti 
posameznih kazalnikov za vključitev v sistem, dostopnosti virov za izračun vrednosti kazalnikov, 
skladnosti z direktivo 2014/89/EU, popolnosti vsebinskih področij spremljanja in zadostnosti pokrivanja 

posameznih področij. Prav tako v nalogi podajamo predloge dopolnitve tega sistema kazalnikov, 
predstavimo izhodišča za metodologijo spremljanja in predlagamo način izdelave ničelnega in prvega 
poročila. 
 
2. naloga: Uskladitev in vzdrževanje podatkov evidence stavbnih zemljišč na državni ravni  
Namen naloge je bil uskladiti in poenotiti podatke masovnega zajema poseljenih zemljišč (v 
nadaljevanju MZ) na območju celotne Slovenije. Razlike v končnih rezultatih MZ so bile posledica 
sprememb v povezanih evidencah, ki zagotavljajo podatke za izvedbo MZ poseljenih zemljišč in 
posledica sprememb zaradi sprejetja Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč.  
Za namen izvedbe naloge je bila izdelana tehnična dokumentacija Nadgradnja zajetih podatkov 
masovnega zajema pripadajočih zemljišč objektov in dejanske rabe poseljenih zemljišč za pozidna 
zemljišča, z dne 18.2.2021. 
 
Izvedene o bile sledeče aktivnosti: 

• analiza podatkov in priprava delovnih slojev za dopolnitev podatkov MZ; 
• zajem/dopolnitev in notranja kontrola kakovosti izbranih podatkov s strani izvajalca; 
• spremembe in dopolnitve grafičnih in opisnih podatkov pripadajočih zemljišč stavb in 

gradbeno inženirskih objektov (razen javnih cest in javnih in železnic) ter spremembe in 
dopolnitve določitve podrobne dejanske rabe poseljenih zemljišč stavb in gradbeno 
inženirskih objektov; 

• strokovna vsebinska in tehnična podporo izvajalcu; 
• koordinacija in nadzor nad izvedbo projekta; 
• izvajanje zunanje kontrole kakovosti nad izdelkom in 
• izvajanje administracije sistema za spremljanje masovnega zajema. 

 
Naloga se nadaljuje, in sicer bo izvedeno vzdrževanje podatkov v evidenci stavbnih zemljišč za 
nepremičnine v državni lasti na podlagi podatkov monitoringa prostora, za izbrano območje v 
Sloveniji. 
 
 
3. naloga: Tehnični pregledi gradiv v postopkih priprave prostorskih aktov in vzdrževanje 
zbirk prostorskih podatkov  
 
Izvedene so bile naslednje naloge: 

• tehnični pregled gradiv v postopkih priprave občinskih prostorskih načrtov (OPN), njihovih 
sprememb in dopolnitev in lokacijskih preveritev; 

• dodeljevanje ID številk prostorskim aktom v PIS. 
 
4. naloga: Posodobitev kazalnikov prostorskega razvoja in vzdrževanje pripadajoče 
spletne aplikacije  
 

Projekt »Sistem za spremljanja stanja prostorskega razvoja« (SSSPR) je večletni 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, 
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zato se enkrat letno izvede posodobitev prikazanih podatkov iz vseh predvidenih virov. 

V namen prikaza kazalnikov se redno vzdržuje in posodablja spletna aplikacija, ki stanje izračunanih 
kazalnikov pregledno prikazuje v obliki interaktivnih kart s prekrivnimi kartogrami. 

Kazalnike smo izračunali, vnesli v spletno aplikacijo SSSPR in jih prikazali po prostorskih enotah 
(naselja, občine statistične regije). Izdelali smo metapodatkovne opise za vsak kazalnik.   
Izračune kazalnikov, metodološke opise in prikaze kazalnikov v spletni aplikaciji smo v letu 2021 
posodobili z zadnje dostopnimi podatki. Večina kazalnikov je bila posodobljena na zadnje stanje v letu 
2020 ali 2021. Nekateri kazalniki v zadnjem letu niso bili izračunani, saj temeljijo na registrskem 
popisu SURS, ki se izvaja na nekaj let in v zadnjem letu ni bil izveden. Zadnji registrski popis je bil 
izveden leta 2018, podatki naslednjega registrskega popisa bodo na voljo junija 2022. 
 
Zagotavljanje delovanja ter vzdrževanje spletne aplikacije 
Geodetski inštitut Slovenije zagotavlja nemotenemu delovanje aplikacije in njeno vzdrževanje.  V 
primeru nedelovanja aplikacije, težavo odpravijo administratorji sistema. Na spletnem strežniku ni bilo 
izvedenih vzdrževalnih posegov ali posodobitev. Spletna stran je bila ves čas dosegljiva in je delovala 
nemoteno. 
 
5. naloga: Zajem podatkov monitoringa posegov v prostor 
 
Glavni namen projekta je identifikacija potencialno nelegalnih in s prostorskimi akti neskladnih stavb 
ter gradbenih posegov v prostor, ki jih je mogoče identificirati kot utrjene površine. Identifikacija se je 
izvedla na območju, ki zajema približno 1/3 Slovenije, tj. za večji del območja aerosnemanja v letu 
2020, ki obsega približno 1117 listov TTN5 na zahodnem delu Slovenije. Naloga je obsegala postopek 
avtomatske klasifikacije podatkov cikličnega in laserskega aerosnemanja (CAS, LSS), gradbenih 
dovoljenj, namenske rabe prostora ter dodatne preglede. Rezultat naloge so identificirane potencialno 
nelegalne in s prostorskimi akti neskladne stavbe ter utrjene površine. 
 

 12.4.2 Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje  

 Izvedba pilotnega projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje v letih 
2021-2022 
Pogodba št.  2550-21-510001 (dvoletna pogodba) 
Naloge za leto 2021 so bile v celoti realizirane. 
 

1) Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni: 
2)  
• Organizacija pri pripravi RPP 

Testne regije so preizkušale participativni pristop v postopku priprave RPP,                                                              
določile so nabor udeležencev pri urejanju prostora v postopku priprave RPP ter določile vloge in 
naloge z deležniki v postopku priprave RPP.  
Opredelile so udeležence pri urejanju prostora v postopku priprave, skladno z ZUreP-2 izdelale 
priporočila za oblikovanje delovnih/posvetovalnih skupin. Predlagale so optimalno organizacijsko 
shemo/model v postopku priprave RPP.                                                     
 

• Pregled in ovrednotenje obstoječih gradiv (a), določitev podatkov in strokovnih 
podlag, potrebnih za RPP (b) 
Testne regije so predlagale priporočila glede zbiranja podatkov na osnovi zbiranja razpoložljivih 

strokovnih podlag, veljavnih prostorskih aktov in prostorskih aktov v pripravi  ter drugih gradiv 
relevantnih za pripravo RPP. Določile so področja oziroma vsebine, za katere SPRS 2050 predvideva 
načrtovanje na lokalni ravni, in jih bo regija načrtovala v okviru testne preveritve priprave in izdelave 
RPP.   
Izdelalo so predlog nabora obveznih podatkov in SP ter ocenile stroške in način sofinanciranja priprave 
RPP. 
 
Strokovno svetovanje in evalvacija predlogov, odločitev ter izdelkov na nalogah 
 
Rezultate 1. faze testnega preverjanja priprave in izdelave RPP so v svetovalno-recenzentskih mnenjih 
ovrednotili člani Projektne skupine, ki je sestavljena iz članov Zbornice za arhitekturo in prostor 
Slovenije (ZAPS), Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ), Urbanističnega inštituta 
Slovenije (UIRS) , Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, direktorata za regionalni razvoj 
(MGRT, DRR),  Statističnega urada RS (SURS) ter Urada za makroekonomske analize in razvoj 
(UMAR).  
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Naloga se nadaljuje. 
 

2) Zagotovitev podatkov urejanja prostora na lokalni ravni:  
•  
• Prilagoditev veljavnega OPN na nove geodetske podlage 

V okviru naloge je bil izdelan: 
1. Osnutek tehnično posodobljenega grafičnega prikaza namenske rabe prostora na območju 

občine Nova Gorica, ki vključuje: 
a) izdelavo predloga tehnično posodobljenega grafičnega prikaza namenske rabe prostora 

za območje izbrane občine na lokacijsko izboljšanem zemljiškem katastru. 
b) izdelavo predloga dokumentacije, ki se nanaša na utemeljitev in obrazložitev tehnične 

posodobitve za območje izbrane občine. 
2. Osnutek dopolnjene metodologije za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega 

prikaza namenske rabe prostora. 
3. Osnutek priročnika za izvedbo postopka tehnične posodobitve s primeri dovoljene in 

nedovoljene uporabe postopka in s primeri uporabe v različnih postopkih urejanja in 
spreminjanja mej zemljiškega katastra; ta rezultat je združen z osnutkom metodologije 
(rezultat 2). 

1.  
Naloga je zaključena. 
 

• Uporaba podatkov TVKZ, hidrografije in prometne infrastrukture v OPN 
V okviru naloge so bili izdelani: 

• analiza obstoječih podatkov dejanske rabe javne cestne in železniške infrastrukture, dejanske 
rabe vodnih zemljišč in način dosedanjega prikaza prometne infrastrukture in vodnih zemljišč 
v obstoječih OPN. 

• Osnutek navodil za uporabo podatkov hidrografije, vodnih zemljišč in prometne infrastrukture 
pri pripravi OPN. 

 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Vzorčni primer strokovne podlage za poselitvena območja 
V okviru naloge so bila izdelana Navodila za izdelavo strokovne podlage, ki so potrebna za določitev 
sistema poselitvenih območij, za odločitev za katera naselja/območja je treba določiti UON/DrUO in za 
določitev za katera najpomembnejša naselja se izdela UZ. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Prevzem podatkov lokacijskih preveritev v OPN 
V okviru naloge so bila izdelana dopolnjena Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev po ZureP-2 in 
ZUreP-3 in sicer:  

• Določitev pravil kaj z lokacijskimi preveritvami (sklepi), ko se (če se) LP povzamejo v SD 
OPN. 

• Pravila za vodenje podatkov v evidenci lokacijskih preveritev in navodila za uporabo teh 
podatkov. 

 
Naloga je zaključena. 
 

• Strokovno svetovanje in evalvacija predlogov, odločitev ter izdelkov na nalogah 
V okviru naloge je bilo izvedeno strokovno svetovanje in evalvacija predlogov, odločitev ter izdelkov 
na nalogah področja 2:  

1.  
2. Pravno svetovanje na področju lokacijskih preveritev in tehnične posodobitve, ki je obsegalo: 

• Z vsebinskega in pravnega vidika pregledana in dopolnjena pravila glede povzemanja in 
razveljavljanja sklepov o lokacijskih preveritvah. Pogledati je bilo potrebno predloge povzemanja 
LP v SD OPN, posebej za redni postopek in posebej za kratek postopek SD OPN. Rezultat naloge 
so dopolnitve pravil. 

• Z vsebinskega in pravnega vidika pregledan vzorec sklepa o lokacijski preveritvi. Rezultat naloge 
so dopolnitve in komentarji na vzorec sklepa. 

• Z vsebinskega in pravnega vidika pregledan vzorec sklepa o sprejetju tehnično posodobljenega 
občinskega prostorskega izvedbenega akta. Rezultat naloge so dopolnitve in komentarji na vzorec 
sklepa. 
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3. Vsebinsko svetovanje na področju tehnične posodobitve, ki je obsegalo: 
• Svetovanje pri identifikaciji načina določitve namenske rabe prostora veljavnega OPN 
• Izvedba vsebinskega pregleda tehnično posodobljenega grafičnega prikaza namenske rabe 

prostora na lokacijsko izboljšanem zemljiškem katastru in podajanje dopolnitev (na območju 
Mestne občine Nova Gorica). 

 
Naloga se nadaljuje. 
 

3) Vzpostavitev ESZ na lokalni ravni in ukrepi zemljiške politike 
 
Naloge na področju vzpostavitve ESZ: 
      

• Celovita metodologija za vzpostavitev ESZ na lokalni ravni 
V okviru naloge je bila izdelana zasnova celovite metodologije za vzpostavitev in vzdrževanje ESZ na 
lokalni ravni. Obsegala je: 

• opredelitev vseh potrebnih aktivnosti, ki so potrebne za vzpostavitev ESZ na lokalni ravni do 
same razgrnitve podatkov,  

• oblikovanje navodil in priporočil občinam za delo, da te aktivnosti izvedejo  -opredelitev 
pripravljalnih nalog občine in priporočila za izvedbo posameznih korakov dela pri vzpostavitvi 
ESZ).  

• prikaz možnih načinov reševanja na konkretnih primerih iz občine Kranj. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Metodologija za določitev komunalne opremljenosti po posameznih vrstah 
infrastrukture 
V okviru naloge je bila izdelana zasnova metodologije za določitev komunalne opremljenosti 
nepozidanih stavbnih zemljišč po posameznih vrstah infrastrukture (prometna, vodovodna, 
kanalizacijska in elektroenergetska infrastruktura), ki bo podlaga za določitev razvojnih stopenj.  
 
Obsegala je: 

• podrobno obravnavo cestne, vodovodne, kanalizacijske, elektroenergetske infrastrukture, 
• izdelavo predloga metode določitve komunalne opremljenosti glede stopnje podobnosti 

načrtovanja v PIA, 
• izdelavo odločitvene matrike za določitev opremljenosti NSZ s posamezno vrsto gospodarske 

javne infrastrukture. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Metodologija za vzdrževanje ESZ 
V okviru naloge je bila izvedena priprava predloga metodologije za vzdrževanje ESZ na osnovi 
uporabe rezultatov monitoringa prostora.  
Obsegala je: 

• zasnovo procesa vzdrževanja podatkov ESZ, 
• zasnovo delovanja servisa sprememb v prostoru (sistem monitoringa) za potrebe 

vzdrževanja ESZ, ki bo omogočal identifikacijo virov za podatke, ki vsebinsko vplivajo na 
vzdrževanje ESZ, obdelavo podatkov in obveščanje o spremembah v prostoru. 

 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Vzpostavitev ESZ (do razgrnitve) na lokalni ravni 
V okviru naloge se je izvedlo aktivnosti potrebne za vzpostavitev ESZ na lokalni ravni, kot jih določa 
Celovita metodologija za vzpostavitev ESZ na lokalni ravni. Zastavljeni načrt dela in priporočila opisana 
v omenjeni metodologiji se preverja na MO Kranj, kjer se je na izbranih testnih območjih (ali za 
določene vsebine na celi občini) izvedlo začetne korake vzpostavitve ESZ: 

• pripravljalne naloge občine,  
• pregled in urejanje podatkov predloga poseljenih zemljišč, 
• določitev pozidanih zemljišč. 

 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Študija za vzpostavitev evidence razvrednotenih območij in prevzem v ESZ 
V okviru naloge se razvija metodologija za pilotno vzpostavitev evidence razvrednotenih območij ter 
snuje načrt njihovega vzdrževanja.  
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V okviru naloge sta bila izdelana: 

• Študija za vzpostavitev evidence razvrednotenih območij in prevzem v ESZ 
• Predlog zasnove metodologije za določitev RO na nivoju celotne države. 

 
Naloga se nadaljuje. 
 
Naloge na področju izvajanja zemljiške politike:     

•  
• Navodila za izdelavo načrta preskrbe s stavbnimi zemljišči 

V okviru naloge je bil pripravljen osnutek navodil za izdelavo načrta preskrbe s stavbnimi zemljišči. 
Navodila obsegajo vse vidike priprave načrta preskrbe stavbnih zemljišč, kot izhaja iz zakonske 
podlage: 

• pripravo strokovne podlage za oceno potreb po stavbnih in drugih zemljiščih, 
• pripravo načrta preskrbe. 

 

Naloga se nadaljuje. 
 

• Druge naloge na temo zemljiške politike 
Izvajala se je naloga vezana na soglasje za spreminjanje meje parcele, ki ga izdaja občina. 
 
V okviru naloge sta bila pripravljena: 

• osnutek zahteve za spreminjanje meje parcele z obveznimi prilogami in 
• primer izpolnjene zahteve s prilogami.  

 
Naloge zemljiške politike se nadaljujejo. 
 

• Strokovno svetovanje in evalvacija predlogov, odločitev ter izdelkov na nalogah 
V okviru naloge je bilo izvedeno strokovno svetovanje in evalvacija predlogov, odločitev ter izdelkov 
na nalogah področja evidence stavbnih zemljišč.  
Izvedeno je bilo: 

• vsebinsko svetovanje pri snovanju metodologije za izvedbo tehnične posodobitve 
grafičnega prikaza namenske rabe prostora na nove geodetske podlage, 

• izvedba in priprava elaborata tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe 
prostora na izbrani občini (priprava podatkovnega vira za vzpostavitev ESZ). 

 
Naloga se nadaljuje. 
 

4) Infrastruktura za prostorske informacije na lokalni, regionalni in državni ravni: 
5)  
• Vzpostavitev regionalnih centrov 

V okviru naloge je bil pripravljen osnutek načrta vzpostavitve regionalnih centrov, ki obsega naslednje 
teme: 
 

• Idejni predlog vzpostavitve lokalne podatkovne  infrastrukture 
• Analizo zakonodaje, ki ureja medobčinsko združevanje 
• Identifikacija nalog centralnega (državnega) projektnega centra in regijskih 

(medobčinskih) centrov.  
 
Naloga se nadaljuje. 

 
• Pilotna implementacija elektronskega poslovanja na področju prostorskega 

načrtovanja in graditve objektov  
V okviru naloge se je izvedlo uvodne aktivnosti pri pilotni implementaciji informacijskih rešitev za 
elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Izvedlo se je 
funkcionalno testiranje postopkov eGraditev, zbirke pristojnosti, zbirke podatkov o upravnih aktih 
(PIS_UA2) in postopkov ePlan. Vključilo se je pilotne uporabnike, izvedlo uvodna izobraževanja ter 
nudilo podporo pilotnim uporabnikom. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Priprava metodologije in smernic za pripravo podatkov in vpeljava uporabe 
naprednih tehnologij pri vizualizaciji in interpretaciji prostorskih podatkov. 

• Priprava metodologije za vodenje in izdajo obogatenih informacij na področju 
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urejanja prostora 
V okviru naloge so bili pripravljeni naslednji izdelki: 

• Metodologija oz. smernice za uporabo naprednih tehnologij pri vizualizaciji in 
interpretaciji prostorskih podatkov. 

• Metodologija oz. smernice za vodenje in izdajo obogatenih informacij, večpredstavnosti 
na področju urejanja prostora z vpeljavo in uporabo naprednih tehnologij. 

 
Naloga je zaključena. 
 

• Prototip programske rešitve za vizualizacijo in interpretacijo prostorskih 
podatkov s pomočjo mobilnih naprav in izdelava videa 
V okviru naloge so bili pripravljeni naslednji izdelki: 

• Vpeljava uporabe naprednih tehnologij pri vizualizaciji in interpretaciji prostorskih 
podatkov in izdelava prototipa programske rešitve. 

• Prototip programske rešitve: žični model in grafično oblikovanje programske rešitve. 
 

Naloga se nadaljuje. 
 

• Monitoring prostora      
V okviru naloge je bil pripravljen osnutek metodologije za uporabo podatkov LIDAR in SENTINEL za 
identifikacijo in zajem podatkov o spremembah v prostoru in za vodenje in distribucijo podatkov o 
spremembah v prostoru za potrebe identifikacije nedovoljenih gradenj, sprememb v dejanski rabi 
prostora in sprememb v evidencah nepremičnin.. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Pregled splošnih smernic NUP ter izdelava akcijskega načrta za zagotovitev vseh 
potrebnih podatkov  
V okviru naloge je bilo izdelano: 

• Navodila za izdelavo seznama zbirk prostorskih podatkov; 
• Seznam zbirk prostorskih podatkov z vključenimi metapodatkovnimi opisi in oceno 

uporabnosti zbirk podatkov s strani prostorskih načrtovalcev iz dokumentov smernic; 
• Osnutek seznama zbirk prostorskih podatkov nosilcev urejanja prostora, ki niso del 

splošnih smernic; 
• Osnutek seznama virov drugih zbirk prostorskih podatkov, uporabnih v procesih 

prostorskega načrtovanja. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Strokovno svetovanje in evalvacija predlogov, odločitev ter izdelkov na nalogah 
V okviru naloge je bilo izvedeno strokovno svetovanje in evalvacija predlogov, odločitev ter izdelkov 
na nalogah področja 4:  

• Vsebinsko in s  pravnega vidika pregledan vzorec sklepa o tehnični posodobitvi 
grafičnega dela občinskega prostorskega načrta občine. 

• Vsebinsko in s  pravnega vidika pregledan vzorec sklepa o tehnično posodobljenem 
grafičnem dela občinskega prostorskega načrta občine. 

• Vsebinsko in s pravnega vidika pregledan vzorec izjave pooblaščenega prostorskega 
načrtovalca in pooblaščenega inženirja geodezije o tehnični posodobitvi prostorskega 
izvedbenega akta. 

• Predlog spremembe 141. člena ZUreP-3  (namen tehnične posodobitve prostorskega 
izvedbenega akta). 

 
Naloga se nadaljuje. 
 

6) Projektna pisarna: organizacijska in strokovna podpora pri izvajanju projekta: 
7)  
• Organizacijska in strokovno-tehnična podpora pri izvajanju projekta 

Projektna pisarna je nudila podporo pri vodenju projekta (koordinacijske in administrativne naloge pri 
načrtovanju, izvajanju in nadzorovanju projekta). Nudila je pravno podporo pri izvajanju projekta. 
Organizirala je projektne sestanke in pomoč pri vodenju dela (vabila, zapisniki, pomoč pri pripravi 
materiala za sestanke). Izvajala je nadzor pri izvajanju projekta v skladu s terminskim planom ter 
nadzor projekta v skladu s finančnim planom. 
 
Naloga se nadaljuje. 
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• Odnosi z javnostmi       

Aktivnosti so bile usmerjene v informiranje strokovne javnosti, občin, regij, splošne javnosti in vseh 
deležnikov na področju urejanja prostora o aktivnostih in rezultatih projekta Pilot MOP, da bo 
prepoznaven v javnosti. Objavili smo novico o pričetku projekta Pilot MOP na spletni strani Pilot MOP 
in socialnih omrežjih ter izdelali letak projekta.  Izdelal se bo promocijski material (brošura ipd.) 
 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Izobraževanje občin in regij 
Za izvedbo 1. izobraževalne delavnice smo izvedli vse predvidene pripravljalne aktivnosti; priprava 
akcijskega načrta izvedbe, najem prostora, priprava vabila z dnevnim redom delavnice ter priprava 
seznama kontaktnih naslovov občin in skupnih občinskih uprav. 1. izobraževalna delavnica je bila 
načrtovana za 21.10.2021. Zaradi vsebinskega usklajevanja je bila delavnica prestavljena na 
18.11.2021 s hibridnim načinom izvedbe (v živo in na daljavo). Zaradi dodatnih Covid ukrepov je bila 
izvedba 1. delavnice ponovno prestavljena na 2.12.2021, tokrat le z videokonferenčnim načinom 

izvedbe. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 

• Priprava investicijske dokumentacije za izvedbo projekta na območju celotne 
Slovenije 
V okviru naloge je bil izdelan dokument z naslovom Priprava investicijske dokumentacije za izvedbo 
projekta na območju celotne Slovenije, ki obsega: 

• Nadgrajene elemente investicijske dokumentacije projekta prostor za zelene naložbe s 
strokovnimi podlagami za investicijska programa vzpostavitve državne in lokalne prostorske 
podatkovne infrastrukture v pristojnosti MOP DZPGS in GURS iz sredstev sklada za okrevanje 
in odpornost in sklada kohezijske politike EU. 

• Izračun izvedbene vrednosti projekta. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 

12.4.3 Priprava pilotnega projekta za vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture 
direktorata za okolje 

 Naloga ni bila realizirana. 
 

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 

 Storitev permanentne distribucije podatkov RINEX z omrežja državnih postaj GNSS z 
minimalno zakasnitvijo 
Pogodba št. 2551-21-700011 

Naloga je bila za leto 2021 realizirana v celoti. 
 
V okviru pogodbe o permanentni distribuciji podatkov RINEX z omrežja državnih postaj GNSS z 
minimalno časovno zakasnitvijo, so se izvajala dela v okviru dveh sklopov: 

• SKLOP 1: Dela za vzpostavitev storitve preoblikovanja in pošiljanja RINEX podatkov 
• SKLOP 2: Dela za zagotavljanje in nadzor storitve preoblikovanja in pošiljanja RINEX podatkov 

Podatki, ki se preoblikujejo in pošiljajo naročniku, so standardizirane RINEX datoteke. 
 

12.5.2 
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 2021 realizirana v celoti. 
 
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). 
Izvajane so bile naloge NRC Land Cover v obsegu za leto 2021. 
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12.6 Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode 

 Zagotavljanje sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za 
upravljanje z vodami. 

12.6.1 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  
Pogodba št. 2555-19-470170 (večletna pogodba), Aneks št. 1, Aneks 2, Aneks 3 
Naloga je bila za leto 2021 realizirana v celoti. 
 
V okviru naloge so bile izvedene 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 zasnovo in 
vzpostavitvijo informacijske rešitve. Dodatno smo analizirali nepremičninske podatke nepremičnin v 
državni lasti in upravljanju Direkcije RS za vode. 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 Direkcije za vode  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. 

12.7 Stanovanjski sklad Republike Slovenije 

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

 Razvoj okolja za podporo vzpostavitve in izvajanja javne najemne službe v Sloveniji 
Pogodba št. 352-27/2019-69 (dvoletna pogodba), Aneks št. 1, 
Naloga je bila za leto 2021 realizirana v celoti. 
 
Za izvajanje ciljev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025: Uravnotežena 
ponudba novih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja, 
večja stanovanjska mobilnost prebivalstva in z namenom sistematičnega in periodičnega izvajanja 
analiz podatkov, je bila izvedena analiza podatkov, ki odražajo stanje na stanovanjskem fondu, 
najemnem  trgu in sociodemografski strukturi. 
Rezultati predstavljajo osnovo za lažje upravljanje in spremljanje razvoja stanovanjske problematike in 
začetek uvajanja JNS. Vpeljava novega instrumenta na stanovanjskem področju je z dopolnitvijo in s 
sprejemom Stanovanjskega zakona 1E, prinesla pravno podlago za delovanje Javne najemne službe 
(JNS). Javna najemna služba bo od lastnika stanovanja najela ter prevzela vzdrževanje in upravljanje 
stanovanja. Prevzeto stanovanje bo oddala najemnikom za najemnino, ki ne bo višja od 1,3-kratnika 
neprofitne najemnine. Naloga je obsegala pregled zakonodajnih pogojev za vzpostavitev JNS (predlog 
dopolnitev le teh, argumentiranje predlogov zakonodajnih določil z rezultati analiz glede višine 
najemnine in davčne olajšave) ter osnutke pogojev in gradiv za izvajanje najema.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 glede na določila nastajajočih 
zakonskih in drugih predpisov obsega vzpostavitev podpornega in izvedbenega okolja za pričetek in 
nadaljnje izvajanje javne najemniške službe, 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. 

12.8  Ministrstvo za pravosodje 

12.8.1 Nepremičnine v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za pravosodje – 
Nadgradnja evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega informacijskega sistema 

 Vzpostavitev evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega informacijskega 
sistema nepremičnin v upravljanju Ministrstva za pravosodje-III. Faza 
Pogodba št. C2030-21-298710 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
Nadgradnja v letu 2021 predstavlja nadgradnjo pogodbenih del, opravljenih po pogodbah iz leta 2019 
in 2020 in obsega digitalizacijo, pripravo inicialnih vhodnih podatkov, funkcionalno nadgradnjo 
informacijskega sistema in izobraževanje, upoštevajoč tudi izsledke iz ciljnih raziskovalnih programov, 
v katerih sta sodelovala Ministrstvo za pravosodje in Geodetski inštitut Slovenije - na področju 
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dostopnosti za gibalno ovirane osebe projekta »Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih 
pravosodnih organov« (št. V5-1919) ter na področju dolgoročnih možnosti upravljanja nepremičnin z 
uporabo sodobnih tehnologij in upoštevanjem prihajajočih standardov in metod obdelave podatkov 
projekta »Vzpostavitev večnamenske evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega 
informacijskega sistema za nepremičnine v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za 
pravosodje (NEPIS-MP),« (št. V2-1946). 
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 za pravosodje. 
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 pravosodje, 
za podporo prostorskem, vsebinskem in finančnem načrtovanju, učinkovitem upravljanju premičnin ter 
obvladovanju tveganj na tem področju. Naloga je večletna. 

12.8.2 Vzpostavitev podatkovne baze o mobilnosti funkcionalno oviranih oseb v objektih 
pravosodnih organov  

 Zajem podatkov in vzpostavitev podatkovne baze o dostopnosti objektov pravosodnih 
organov na območju Republike Slovenije za funkcionalno ovirane osebe 
Pogodba št. C2030-21-298714 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
Vsebina naloge obsega zajem podatkov in vzpostavitev podatkovne baze za funkcionalno ovirane 
osebe,  ki se nanaša na zunanjo in notranjo dostopnost objektov pravosodnih organov na območju 
Republike Slovenije.  Gre za nadaljevanje   popisa dostopnosti pravosodnih objektov, skladno s 
pogodbo ter z dogovorjenim pogodbenim seznamom objektov v letu 2021. Obseg popisa  zajema 45 
lokacij objektov.  Skupaj s popisom v preteklem letu (naloga CRP št. V5-1919),  je popisanih približno 
dve tretjini objektov, ki jih uporablja Ministrstvo za pravosodje za svoje delo. Rezultat je enovita in 
celostna pokritost vseh objektov, v katerih delujejo pravosodni organi v RS, s podatki o dostopnosti za 
funkcionalno ovirane osebe. S tem so na enem mestu zbrani  podatki, ki bodo Ministrstvu za 
pravosodje v pomoč pri dveh ključnih področjih: pri informiranju uporabnikov o dostopnosti sodišč ter 
načrtovanju korakov za odpravljanje  teh ovir.   

12.9  Ministrstvo za obrambo 

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

 Razvoj aplikacije za hitro orientacijo posnetkov, narejenih iz roke za hitro izvidništvo 
Pogodba št. 4300-138/2021-2 (dvoletna pogodba) 
Naloga je bila za leto 2021 realizirana v celoti. 
 
Pripadniki slovenske vojske in civilne zaščite velikokrat preverjajo trenutno stanje na terenu na osnovi 
fotografij ali videoposnetkov, ki so jih posneli iz roke ali s pomočjo letalnikov z nemerskimi fotoaparati 
(telefon). V projektu razvijamo aplikacijo za obdelavo takih posnetkov stranskega pogleda narejenih iz 
roke. V letu 2021 smo izdelali podroben načrt aplikacije (mockup) in ga uskladili z potrebami in željami 
MORS. 

12.10 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 o funkcionalno degradiranih območjih 
v Sloveniji 
Pogodba št. C2130-21-900001 
Naloga je bila realizirana v celoti. 
 
Zaradi učinkovitega upravljanja s funkcionalno degradiranimi območji (FDO) je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) s sofinanciranjem Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
(ARRS) leta 2015 naročilo ciljni raziskovalni projekt (CRP 2015) z naslovom »Celovita metodologija za 
popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra«, št. 
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V6-1510. Projekt je vodila Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, soizvajala 
pa sta ga še dva partnerja, Geodetski inštitut Slovenije (GI) in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo (UL FGG). Projekt je bil zaključen leta 2017. V okviru projekta sta bili 
vzpostavljeni baza funkcionalno degradiranih območij in spletna aplikacija za pregledovanje ter 
analiziranje podatkov FDO. Aplikacijo je naredil GI, ki je od zaključka projekta leta 2017 do začetka 
predmetnega projekta tudi skrbel za njeno delovanje in vzdrževanje. Pogodba obravnava neprekinjeno 
vzdrževanje in nadgrajevanje izdelane aplikacije od zaključka predhodne vzdrževalne pogodbe, 
svetovanje in predloge o nadgradnjah aplikacije, poročanje o stanju FDO, ter priporočila o nadaljnjih 
ukrepih na področju FDO. 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 

 Naloga ni bila realizirana. 

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.  

 Naloga ni bila realizirana. 

 
 
C. Program projektov eProstor 
 

II. Skupna informacijska infrastruktura eProstor 

Realizacija Izdelava metodologije in sistema osnovnih kart 
Naloga je vključena v celoten obseg nalog, ki so predvidene za izvedbo vsebine projektov eProstor 
in omogočajo nemoteno delovanje in poslovanje Geodetske uprave na področju izvajanja projekta I. 
Skupna informacijska infrastruktura za eProstor ter posledično omogočajo ustrezno delovanje 
skupne informacijske infrastrukture. 
Naloga je obsegla šestih faz. V letu 2020 je bila izdelana 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. V začetku leta 2021 je bila zaključena 
izdelava sloja reliefa za osnovno karto DTK5. 
 
Številka pogodbe: C2552-20-000017 
Naloga je bila realizirana in zaključena. 

II. Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema 

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  
pripadajočih zemljišč.  

 
Številka pogodbe: 2552-20-000031  
Naloga je bila realizirana in zaključena. 

III. Informacijska prenova nepremičninskih evidenc 

III. 1. 
Realizacija 
 
 
 
 
 

1. naloga: Ureditev in priprava podatkov za migracijo 2. Faza – metodologija, načrt 
izvedbe in operativna izvedba  KS   
V okviru naloge »Ureditev in priprava podatkov za migracijo 2. faza« so bile izvedene naslednje 
naloge: 

• Manjše spremembe in dopolnitve pravil in pogojev za izvedbo migracije  

o bonitet, dejanske rabe in namenske rabe, 
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III. 2. 

o ostalih podatkov: geološke karte, gozdnih rezervatov, karte geoloških mej, karte 

talnih števil, pedološke karte, pedoloških profilov, posebnih režimov, rastiščnega 

koeficienta in odprtosti zemljišča, varovalnih gozdov, vodovarstvenih območij in 

zaprtih gozdov. 

• Testna obdelava podatkov – preizkus izdelanega diagrama poteka spremenjene obdelave 

podatkov 

Naloga se še nadaljuje.  
 
2. naloga: Spremljanje in nadzor del informacijske prenove nepremičninskih evidenc  
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, 

• sodelovanje na vsebinskih sestankih med naročnikom in izvajalcem, 
• pregled oziroma testiranje faznih rezultatov razvoja aplikativnih rešitev, 
• podajanje predlogov in pripomb na fazne rezultate razvoja aplikativnih rešitev in 

implementacije, 
• zagotavljanje koordinacije in medsebojne odvisnosti posameznih nalog. 

 
Izveden je bil nadzor nad izvajanjem razvoja informacijske rešitve za vodenje procesov 
(Delovodnik), ki je obsegal: 

• spremljanje poteka razvoja aplikativne rešitve za vodenje procesov, 
• sodelovanje na vsebinskih sestankih med naročnikom in izvajalcem, 
• predlaganje vsebinskih rešitev za potrebe vpogledovanja v podatke postopkov in 

elaboratov. 
Naloga se še nadaljuje.  
 
3. naloga: Kontrole vektoriziranih etažnih načrtov 
V letu 2021 je bilo v okviru pilotnega projekta izvedena vektorizacija etažnih načrtov za okvirno 400 
stavb, ki so že arhivirani v zbirki listin katastra stavb. Vektorizacijo je izvedel na javnem razpisu 
izbrani zunanji izvajalec z uporabo posebnega programskega paketa za vektorizacijo etažnih 
načrtov. V nalogi so bili zajeti etažni načrti za okvirno 400 stavb. V okviru naloge GI je bilo izvedeno 

spremljanje celotnega procesa, odkrivanje napak in priprave predlogov za odpravo napak oziroma 
pomanjkljivosti v procesu vektorizacije. 
Naloga je zaključena. 
 
 
Pogodbi št. C2552-20-000002 in 2552-21-000005, Aneks št. 1 in Aneks št. 2 
Naloge so bile za leto 2021 realizirane v celoti. 
 
 
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.  
Kontrole so bile usklajene z novim podatkovnim modelom Katastra in nadgrajene s kontrolo in 
migracijo atributnih podatkov zemljiškega katastra. 
 Naloga je zaključena. 
 
2. naloga: Ureditev in priprava podatkov za migracijo 2. faza – izdelava programske 
rešitve  
Namen naloge je zagotoviti pravilno migracijo obstoječih podatkov nepremičninskih 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: 
• Izdelali smo nadgradnjo kontrole in migracijo podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in 

kontrole povezav stavb s parcelami 
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• Izdelali smo nadgradnjo kontrol in migracije podatkov  za podatke bonitet, dejanske rabe in 

namenske rabe.  
• Nadgradnja sistema kontrole kakovosti  
 
Naloga je zaključena. 
 
3. naloga Priprava in migracija podatkov o postopkih – izdelava programske rešitve 
Izvedene so bile naslednje naloge: 
• Dopolnitev programske procedure za prenos podatkov o zaključenih postopkih v nov podatkovni 

sistem nepremičninskih evidenc. 
• Dopolnitev povezave in uskladitve s Sistemom kontrole kakovosti (za migracijo podatkov 

nepremičninskih evidenc) 
• Izvedba migracije podatkov o postopkih – več iteracij. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 
4. naloga Priprava in migracija podatkov arhiva – izdelava programske rešitve 

Izvedene so bile naslednje naloge: 
• Dopolnitev programske procedure za prenos obstoječih podatkov digitalnega arhiva v  nov 

podatkovni sitem nepremičninskih evidenc. 
• Dopolnitev povezave in uskladitve s Sistemom kontrole kakovosti (za migracijo podatkov 

nepremičninskih evidenc). 
• Izvedba migracije podatkov o arhiva – več iteracij. 
 
Naloga se nadaljuje. 
 
Pogodbi št. C2552-20-000002 in 2552-21-000004 
Naloge so bile za leto 2021 realizirane v celoti. 

 
 
 
3.1.1 Naloge Geodetskega inštituta Slovenije zunaj okvira javne službe 
 
 
3.1.1.1 Naloge financirane iz skladov evropske skupnosti 
 

Naslov projekta Program Vloga 
inštituta 

Zaključek 

EIONET-SI, NRC Land Cover European Environment 
Agency (EEA) 

Referenčni 
center-nosilec 

2021 

Acquavitis 
 

Program Interreg V-A 
Slovenija-Italija 2014-2020 

Partner 2021 

EMODnet High Resolution Seabed Mapping2 EASME/EMFF Partner 2021 
 

Ister Program Interreg Danube 
transnational  

Partner 2022 

EMODnet High Resolution Seabed Mapping 3 EASME/EMFF Partner 2023 
 

 
 

3.1.1.2 Naloge na področju raziskovalne in razvojne dejavnost 
 

Naslov projekta Program Vloga 
inštituta 

Zaključek 

Napovedovalna analiza z lokacijsko podprto 
obogatitvijo konteksta 

Temeljni raziskovalni 
projekt 

Partner 2021 

Upravljanje ter vzdrževanje merskega skenerja 
DSW600 za aerofotografije velikega formata 

Infrastrukturni projekt Nosilec 2021 

Vpliv četrte in pete industrijske revolucije na 
življenje invalidov 

Ciljni raziskovalni projekt Partner 2021 

Stalna geodetska znamenja kot temelj za 
kakovostno delovanje geodetske stroke 

Ciljni raziskovalni projekt Nosilec 2021 

Razvoj metodologije in sistema verifikacije 
referenčnih omrežij in postaj GNSS 

Ciljni raziskovalni projekt Partner 2021 
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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 

Ciljni raziskovalni projekt Partner 2021 

Vzpostavitev večnamenske evidence podatkov o 
nepremičninah in prostorskega informacijskega 
sistema za nepremičnine v lasti Republike Slovenije 
in v upravljanju Ministrstva za pravosodje 

Ciljni raziskovalni projekt Partner 2021 

Lidarsko podprte prostovoljske geografske 
informacije za ugotavljanje topografskih sprememb 

Aplikativni raziskovalni 
projekt 

Nosilec 2022 

Geokinematski model ozemlja Slovenije - SLOKIN Temeljni raziskovalni 
projekt 

Partner 2023 

Povezljivost prostorskih podatkov uradnih evidenc s 
podatki katastra nepremičnin 

Ciljni raziskovalni projekt Partner 2023 

GeoBIM in državni geosetski podatki Ciljni raziskovalni projekt Nosilec 2023 
 

 
 
 
3.1.1.3 Naloge za druge naročnike (trg) 
 
Ključna vsebinska področja izvedenih nalog tudi v letu 2021 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 Predstavitev nekaterih pomembnejših nalog v okviru Programa del geodetske službe 
 
3.2.1 Naloge javne službe in po pooblastilu 
 
Razvoj okolja za podporo vzpostavitve Javne najemne službe v Sloveniji 
 
Projekt »Razvoj okolja za podporo vzpostavitve Javne najemne službe v Sloveniji (JNS)« je zanimiv projekt, saj 
gre za novo obliko stanovanjske pomoči države, s katero bo Stanovanjski sklad RS posrednik med lastniki in 
najemniki stanovanj, ki si iz različnih razlogov sami ne morejo zagotoviti primernega stanovanja z nakupom ali z 
najemom na običajnem stanovanjskem najemnem trgu, ali pa so njihova razmerja z najemodajalci nezanesljiva.  
 
Projekt se usmerja  v zahtevno problematiko bivanja, lastništva, najema praznih stanovanj ter menjave tistih 
stanovanj, kjer imajo lastniki preveliko bivalno površino (običajno starejši). Naloga Geodetskega inštituta 
Slovenije je bila nuditi strokovno in analitično podporo pri vzpostavljanju JNS. 
 

Današnje podatkovne zbirke o prostoru in s prostorom povezanimi pojavi omogočajo poglobljene analize za boljše 
poznavanje in razumevanje bivalnih razmer v naši družbi. Za razumevanje stanovanjskih razmer,  predvsem trga 
najemnih stanovanj v slovenski družbi smo izvedli poglobljene analize, s katerimi ugotavljamo dejansko stanje 
najemnega trga stanovanj v Sloveniji.  Rezultati naloge so namenjeni za podporo učinkovitim odločitvam pri 
vzpostavitvi Javne najemne službe v Sloveniji, ki se prične s 1.1.2022.  
 
Analiza je dovolj obsežna, da lahko nudi podporo širše, tudi na drugih segmentih stanovanjskega trga v Sloveniji 
kot npr.,  podporo stanovanjski politiki ter podporo davčni politiki. Iz »surovih podatkov« različnih evidenc smo 
poiskali primerne odgovore za podporo. Že pot do osnovnih podatkov je zahtevna in trnova zaradi  velikega 
števila različnih skrbnikov (ali lastnikov) podatkov ter omejitve uporabe osebnih podatkov zaradi  GDPR. V izvedbo 
naloge smo vključili vse razporožljive vire, ki smo jih lahko pridobili: CRP, SURS, MOP, GURS, FURS, Komunala 
Novo mesto, idr., kar nam je omogočilo izjemno obsežno  analizo.   

 
 
Slika prikazuje »presek prebivalcev« z nepremičninami (hiše in stanovanja),  nadalje  koliko ljudi nad 65 let  živi v 

hišah in  koliko v stanovanjih ter koliko ljudi nad 65 let živi samih 
 
Poudariti velja zahtevno analitično spajanje dveh področij CRP-Centralnega registra prebivalcev in različnih 
nepremičninskih evidenc. Ključno vprašanje ki smo si ga zastavili je bilo: Kakšne so fizične kararkteristike 
stanovanj v katerih živi le ena oseba starejša od 65 let? 
V primeru interpretacije pojavov  je bilo potrebno priti do razumevanja vzrokov in posledic stanovanjske 
problematike, še posebej so za pravilno razumevanje  pomembni različni vidiki poznavanja problema.  
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Uporaba alternativnih tehnik daljinskega zaznavanja 
 

Lasersko skeniranje Slovenije (LSS) je bilo prvič izvedeno v letih 2011 do 2015. Zaradi precejšnje 
zastarelosti podatkov LSS in zahtev uporabnikov prostorskih podatkov na državnem nivoju po ažurnih 

podatkih, je bilo predlagano, da se LSS ponovi. Ker uporabniki lažje načrtujejo posodabljanje svojih 

zbirk prostorskih podatkov in zaradi dolgoletne dobre prakse z uporabo izdelkov Cikličnega 
aerofotografiranja Slovenije (CAS) ter podobnih projektov v bolj razvitih državah je bilo predlagano, da 

se obstoječemu projektu CAS kot sistemski zajem podatkov, doda Ciklično lasersko skeniranje 
Slovenije (CLSS).  

V letu 2020 smo začeli priprave na drugo izvedbo laserskega skeniranja Slovenije cele države. Začeli 

smo pripravljati tehnični del razpisne dokumentacije za razpis, ki naj bi se objavil jeseni 2020. Zaradi 
epidemije bolezni COVID-19 je bi projekt prekinjen, nekaj aktivnosti pa je bilo kljub temu izvedenih. V 

letu 2021 se projekt nadaljeval in končal z zamikom ter usmeritvijo, da bi še v tem letu izvedli razpis 
za izvedbo laserskega skeniranja v letu 2022. 

 
 

       
                  

 

 
 

Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa – Invalidi v 

javnem potniškem prometu 
 

V nalogi so opredeljene naloge prostorske podatkovne podpore pri upravljanju javnega potniškega 
prometa za ciljno skupino invalidov. Z dnem 24. maja 2008 je v  Republiki Sloveniji začela veljati 

Konvencija o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov, sprejeta na 61. 

zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov 13. decembra 2006 in objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 10/08 (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/08). 

Tako je  Slovenija tako kot večina držav EU zavezana sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi invalidom 
zagotovili enak dostop kot drugim. 

Prva faza naloge obsega pripravo podatkov in smernic na področju javnega potniškega prometa (JPP) 

za invalide. Druga faza pa obravnava demografsko strukturo prebivalcev in potrebe starajočega se 
prebivalstva po prilagojenem javnem potniškem prometu. 

 
V izdelavi naloge so vključeni različni viri podatkov s strani invalidskih organizacij (npr.: NSIOS) ter s 

strani različnih ministrstev ter javnih institucij (npr. SURS, NIJZ, idr.).   
Rezultati vsebujejo pregled podatkov, vizualizacijo pojavov ter povzetek pričakovanih potreb po 

prilagojenem JPP. Ključna vsebina je usmerjena v analizo uporabniške izkušnje, pregled dobrih praks 

obstoječih lokalno organiziranih prevozov. 
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Migracije invalidov na delovno mesto v drugo občino  

 
Ljubljana 486 

 
Občine z največjim številom dnevnih migracij iz občine 

prebivališča v občino delovnega mesta 

Domžale 341 
Maribor 282 
Kranj 281 
Celje 262 
Kamnik 259 
Žalec 222 
Koper 217 
Slovenska 
Bistrica 

213 

Velenje 210 

 
 
 

Podatki o ocenah invalidnosti po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) 

 
 

Iz podatkov pridobljenih od ZPIZ-a je 

razvidno, da je število oseb s podano 
pozitivno oceno invalidnosti skupaj 21 799.   

 
Gledano po starostnih skupinah se delež oseb 

s pozitivno oceno invalidnosti deli:  
 

starejši od 65 let – 9012 

55 – 64 let – 8451 
45 – 54 let – 3389 

35 – 44 let – 917  
25 – 34 let – 30  

mlajši od 25 let – manj kot 5 
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Analiza podatkov SURS 
 

Občine z največjim prirastom prebivalcev starejših od 65 let: 

Občina 
2011H1 (65+ 
let) 

2011H1 (80+ 
let) 

2021H1 (65+ 
let) 

2021H1 (80+ 
let) 

Razlika (65+ 
let) 

Razlika (80+ 
let) 

Ljubljana 47545 12913 58032 16938 10487 4025 

Maribor 21912 5624 26205 7018 4293 1394 

Koper/Capodi
stria 8791 2199 11278 3074 2487 875 

Kranj 8887 2116 11225 3186 2338 1070 

Velenje 4183 770 6434 1343 2251 573 

Nova Gorica 5844 1610 7657 2240 1813 630 

Celje 8599 2104 10387 2738 1788 634 

Domžale 4866 1024 6613 1742 1747 718 

Novo mesto 5545 1224 6965 1897 1420 673 

Slovenska 
Bistrica 3646 711 5043 1135 1397 424 

 

 
 
 
 
Kontrola kakovosti izvedbe projekta Ciklično aerofotografiranje Slovenije 2020-22 za leto 
2021 

 

Geodetska uprava Republike Slovenije je z javnim naročilom po odprtem postopku izbrala izvajalca 

projekta CAS, tj. izvajalca del aerofotografiranja, aerotriangulacije, izdelave digitalnega modela 

površja, vzdrževanja digitalnega modela reliefa in izdelave digitalnih ortofotov za območje Republike 

Slovenije, ki so oz. bodo izvedena v letih 2020, 2021 in 2022 (CAS 2020-22).  Projekt, zaradi obsega 

in predvsem zahtev naročnika po ustrezni kakovosti izdelka, predvideva izvedbo kontrole kakovosti 

izdelkov CAS, ki jo poleg Geodetske uprave izvaja tudi Geodetski inštitut Slovenije. 

Kakovost izdelkov CAS zadovoljuje predpisane standarde, od katerih je najpomembnejša točnost 

ortofota, ki je na podlagi kontrolnih točk izračunana za štiri območja aerofotografiranja (Kočevje, Novo 

mesto, Ljubljana in Kamnik) in znaša 0,39 m s 95 % stopnjo zaupanja. 
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Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi 

V projektu »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi« smo v letu 2021 

dosegli izjemen uspeh pri ozaveščanju in predstavitvi v Narodni Galeriji v Ljubljani, Na Brdu pri Kranju, 
še posebej uspešni pa smo bili pri vkjučevanju občin. Poudariti velja pomembno značilnost projekta in 

sicer, da sta se razvojna in operativna komponenta izvalali z roko v roki. Prav to je omogočalo veliko 
dodano vrednost vsebinam projekta. To pomeni, da smo združevali slovensko znanje na dveh 

področij: tehnično in socialno. Najbolj veseli smo velikega odziva uporabnikov, kar potrjuje uporabno 

vrednost vsebin in podatkov projekta.  
V fazo testiranja je bilo doslej vključenih  43 občin, skupaj z več kot 1 milijon prebivalcev. 

 
V nalogo so bile vključene štiri ranljive skupine: slepe in slabovidne osebe, gibalno ovirane osebe, 

gluhe in naglušne osebe ter starejši. Prvo in najbolj pomembno dejstvo je bilo, da smo upoštevali 

načelo: »Nič o invalidih brez invalidov.«  
Razvita (in v letu 2021 nadgrajena)  metodologija zajema podatkov na projektu omogoča invalidom 

enotno podatkovno infrastrukturo po celotni državi Slovenije. Slednje predstavlja veliko prednost pri  

 
potovanju invalidov  med različnimi kraji in koriščenju informacij o prevoznosti in dostopnosti (npr. 

prevoznost pločnikov z invalidskim vozičkom, lokacije parkirišč za invalide, dostopnost javnih zgradb, 
seznam in lokacije WC za invalide, zvočni semaforji za slepe, talni taktilni vodilni sistemi za 

slepe/TTVS, idr.).  

V letu 2021 smo celoten zajem podatkov prenesli v digitalni način preko elektronske tablice ter 
programa MyTracs. S tem smo olajšali delo invalidom, ki nam zajemajo podatke ter izboljšali proces 

zajema. Na ta način smo se izognili napakam, pri prenosu podatkov iz papirnatih kart, v računalniško 
bazo.  

 
Nov digitalni zajem podatkov s pomočjo računalniške tablice, ki jo izvajajo na terenu invalidi sami 
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V letu 2021 smo izvedli nadgradnjo podatkovne baze ter spletne strani projekta, ki se nahaja na: 
www.dostopnost-prostora.si. Na spletni strani lahko najdemo vse ključne informacije o projektu ter 

pregledovalnik.  Pregledovalnik je enostaven za uporabo in omogoča brezplačno pridobitev podatkov 

za vseh vključenih občin v testiranje.  

Rezultati projekta so v prvi vrsti namenjeni inštitucijam in različnim razvijalcem storitev.  

Del vsebine projekta obravnava spletno dostopnost do javnih informacij za osebe z različnimi 
oviranostmi. Izvedne so bile analize spletišč občin, ki so se na novo priključile projektu. Pomembno je 

opozoriti na spoštovanje Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ki navaja, da 
morajo biti do 23.9.2020 dostopna spletišča javnih organov, objavljena pred 23.9.2018, do leta 2021 

pa mobilne aplikacije. 
 

Posebno pozornost smo namenili promociji in prenosu znanja. Izvedli smo tudi novo oblikovanje 

logotipov projekta, kakor tudi celotni izgled projekta(nov design). Prav tako je bil za promocijo 
projekta vzpostavljen nov facebook profil. Promocija je bila izvedena na več nivojih: nacionalnem, 

regijskem in občinskem. V zadnjem mesecu je bilo izvedenih preko 30 objav v nacionalnih,  
regionalnih in lokalnih medijih:  RTV 1, Radio 1, časopis DELO, časopis Večer, Planet TV, idr. Veseli 

nas izjemno dober odziv medijev in uporabnikov na projekt. 

Omeniti velja, da smo izdelali nov 3 minutni film, ki govori o pomembnosti multimodalne mobilnosti 
oseb z različnimi oviranostmi (nahaja se na spletni strani projekta www.dostopnost-prostora.si).  Film je 

bil izjemno odmeven, preveden pa je tudi v angleški jezik. 
 

 

 
Predstavitev projekta na TV SLO 1 v poročilih dne, 4.11.2021  

 

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je o projektu izjavil:  

»Projekt je odličen primer proaktivne akcije, kaj lahko kot družba spremenimo v tem, da omogočimo 

enakopravnost in dostopnst v prostoru vsem članom naše družbe«. 

 

http://www.dostopnost-prostora.si/
http://www.dostopnost-prostora.si/


Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2021 
 

 

43 
 

 
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 in 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 

 

 
V GIS pregledovalniku Acquavitis prikazujemo parametre pridobljenih iz satelitskih Sentinel-2 posnetkov in ostale 

okoljske podatke. 
 
 
 
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. 
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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. 
V okviru projekta smo razvili funkcionalnosti spletnega GIS tematskega atlasa rimskih poti v Podonavju. 
  
 

 
 

Spletni atlas rimskih poti in naselij v Podonavju. 
 
 
 
 
3.2.3 Razvojno raziskovalne naloge financirane s strani Agencije za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije in drugih sofinancerjev 
 

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, kot partner 
pa sodeluje še UM FERI, smo v letih 2020 in 2021 opravili tri testna zbiranja prostovoljnih fotografij na 

kontroliranih množicah prostovoljcev. Prostovoljne fotografije so namenjene preučitvi potenciala, ki ga 

imajo za ažuriranje topografskih kart, predvsem iz vidika možnosti zajema vektorskih podatkov.  

Uporaba kontroliranih množic prostovoljcev nam je omogočila tudi ovrednotenje odziva, ki ga dobimo 

od prostovoljcev. V prvi akciji zbiranja so sodelovali vsi zaposleni GI (skupaj 56) in en oddelek 
zaposlenih na UM FERI (25), skupaj 81 zaposlenih. V prvi akciji smo prostovoljce prosili, če nam 

pošljejo fotografije kakršnihkoli topografskih sprememb. V drugi akciji je sodeloval en razred 

študentov na UM FERI in en na UL FGG, zaprošeni so bili prvenstveno za spremembe na stavbah. V 
tretji akciji so sodelovali en razred na UM FERI in dva razreda na UL FGG, zaprošeni so bili 

prvenstveno za spremembe na cestah. Pri drugem in tretjem zbiranju so dobili študentje na UM FERI 
pri vajah bonus, študentje na UL FGG pa ne. Če primerjamo odziv pri študentih UL FGG in zaposlenih 

GI + UL FERI, ki niso imeli bonusa, se je na našo prošnjo odzvalo 26 % pozvanih, pri obeh skupinah 
študentov UM FERI, ki sta imeli bonuse, pa je bil odziv 40 %. 
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Akcija GI + UM 

FERI 
zaposleni 

poslano/  

prejeto 

UM FERI 

poslano/ 
prejeto 

UL FGG 

poslano/ 
prejeto 

Skupaj  

prejeto  

1. Pozimi 2020/2021 81/20 / / 20 

2. Letni semester 
2020/2021 

 40/16 8/2 18 

3. Zimski semester 

2021/2022 

 37/15 28/9 24 

Število kontrolirane množice prostovoljcev, ki so sodelovali v treh testnih akcijah zbiranja prostovoljnih 
fotografij za potencialno uporabo pri ažuriranju topografskih kart. 

 
 
 

Ciljni raziskovalni projekt V2-1729: Stalna geodetska znamenja kot temelj za kakovostno 
delovanje geodetske stroke (2019-2021) 

V raziskovalnem projektu, ki smo ga vodili na GI, kot partner pa je sodelovala še UL FGG in sta ga 
sofinancirala ARRS in GURS, smo v letu 2020 in 2021 izvedli nestrukturirane intervjuje s šest 

geodetskimi strokovnjaki ter enim geografom, na osnovi katerih smo identificirali kar nekaj 

potencialno zanimivih geodetskih znamenj. Na osnovi intervjujev in lastnih strokovnih mnenj smo 
izdelali še testno bazo pomembnih geodetskih znamenj, ki so pomembna iz geodetskega, kulturno-

zgodovinskega in morebitnega turističnega vidika. V testni bazi pomembnih geodetskih znamenj je 23 
predlogov horizontalnih geodetskih točk, 29 predlogov nivelmanskih geodetskih točk, 15 predlogov 

mejnih znamenj ter 8 predlogov gravimetričnih točk. Več je objavljeno v članku: 

Triglav Čekada, M., Oven, K., Radovan, D., Stopar, B., Koler, B., Kogoj, D., Kuhar, M., Lisec, A., 
Sterle, O., Režek, J. (2021). Stalna geodetska znamenja kot temelj za delovanje geodetske stroke. 
Geodetski vestnik, 65:2, 298-309, http://www.geodetski-vestnik.com/65/2/gv65-2_cekada.pdf 

  
Pregledni izris lokacij zanimivih geodetskih znamenj, ki jih je podalo sedem intervjuvancev 

 
 

http://www.geodetski-vestnik.com/65/2/gv65-2_cekada.pdf
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3.2.4 Naloge za trg 
 
Trg nepremičnin 
 
V okviru projekta Trg nepremičnin smo v letu 2021 naročnikom ponudili popolnoma novo aplikacijo Trgoskop 3.  
Nova verzija aplikacije je bila dana v testno uporabo obstoječim naročnikom že julija 2020, hkrati pa se je  
vzdrževala tudi stara verzija. Po končanem polletnem prehodnem obdobju obdboju, je nov Trgoskop, v začetka  
leta 2021, v celoti zamenjal staro različico. Novo verzijo aplikacije smo razvili v sodelovanju s podjetjem Arvio.  
 
Poleg številnih novih funkcionalnosti je v novi verziji Trgoskopa na voljo tudi večji obseg podatkov. Osnovnim  
podatkovnim virom  (ETN, REN...) smo dodali še prečiščene podatke iz baze GV (generalnega vrednotenja)  
skupaj s fotografijami objektov, ki so pridobljene pri terenskih ogledih OGU. Ostale novosti so:  
- popolnoma prenovljen iskalnik, 

- povezava na več podatkovnh baz, 
- razširjene možnosti izvoza podatkov, 
- ožji in širši nabor podatkov za izvoz, 
- shranjevanje iskanj za kasnejšo uporabo, 
- orodje za izvedbo statistične analize in izdelave grafov, 
- prikaz novic in statistik iz področja nepremičnin. 
 
Trgoskop je na voljo v dveh paketih (LITE in PRO). Različica LITE obsega osnovne funkcionalnosti (iskalnik,  
pregledovalnik in izvoz podatkov),  PRO  različica ima k osnovnih dodane še napredne funkcionalnosti  
(npr. orodje za izvedbo statističnih analiz, pregled novic iz sveta nepremičnin...).  
 
Postavili smo tudi novo spletno stran www.trgnepremicnin.si 
 
 
 
 
 

 
Slika: Zaslonska slika portala www.trgnepremicnin.si   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trgnepremicnin.si/
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Kartografski prikazi  
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4 Zaključek 
 
GI je zaključil poslovno leto 2021 s pozitivnim rezultatom in stabilnim poslovanjem. Rezultat, podobno kot že za 
leto 2020, ne izkazuje težavnosti poslovnega leta, zato ga vodstvo ocenjuje kot zelo uspešnega. 
 
Največje tveganje za pravočasno in kakovostno izvedbo nalog je tudi v letu 2021 predstavljala epidemija bolezni 
COVID-19 z njenimi obsežnimi posledicami za poslovno okolje. Epidemične razmere so narekovale vrsto 
organizacijskih sprememb pri izvedbi nalog, ob nadaljnji obsežni uporabi dela na daljavo. Ukrepi in spremembe 
organizacije dela so doprinesli k odvračanju okužb z boleznijo COVID-19, porasta katerih v delovnem okolju nismo 
zanali. Nedvomno je tudi to dejstvo 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 bila tudi v 
letu 2021 stabilizirana s pridobitvijo kratkoročnega okvirnega kredita, predvsem pa s povečanjem sposobnosti 
internega financiranja izvedbe projektov, ki je rezultat večletne načrtne krepitve lastnih sredstev.  
 
Ocenjujemo, da smo bili pri vodenju, organizaciji in izvedbi nalog uspešni, saj: 

• je poslovni rezultat pozitiven, navkljub negativnim vplivom posledic epidemije bolezni COVID-19, 
• se je ohranila kakovost izvedbe nalog, navkljub močno spremenjenim pogojem dela, 
• ni bilo kadrovskih viškov in ti niso predvideni tudi v letu 2022, 
• nismo imeli na dan 31.12.2021 večjih obveznosti iz financiranja, 
• predvidevamo nadaljevanje stabilnega poslovanja GI v letu 2022. 

 
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 ter v skladu z dogovorjenimi roki. Stalen 
nadzor razmerja prihodki-odhodki je zagotavljal nemoteno poslovanje in likvidnost GI preko celotnega leta. 
 
GI je v letu 2021 ustvaril 3.339.992 € (neto) celotnih prihodkov in 3.252.062 € (neto) celotnih odhodkov.  V 
strukturi prihodkov delež prihodkov za opravljanje nalog javne službe in po pooblastilu znaša slabih 80 %. Ostala 
sredstva je GI pridobil na razpisih financiranih iz skladov evropske skupnosti (slabe 3 % celotnega obsega) ter s 
kandidiranjem na javnih razpisih oziroma od različnih gospodarskih subjektov (dobrih 17 % celotnega obsega). V 
strukturi odhodkov največji delež odhodkov predstavljajo stroški dela (53 %) ob stroških blaga, materiala in 
storitev (47 %). 
 
Na področju upravljanja s človeškimi viri je vodstvo v luči srednjeročno pričakovanega generacijskega prehoda 
(pričakovan povečan obseg upokojevanja v naslednjih letih) tudi v letu 2021 nadaljevalo z usposabljanjem 
perspektivnih mladih kadrov. Upad akademsko visoko izobraženega kadra z dolgoletnimi izkušnjami smo le delno 
uspeli nadomestiti z minulimi zaposlitvami novih sodelavcev. 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 2021 predstavljajo v nadaljevanju priloženi računovodski 
izkazi s pojasnili, katerih pravilnost potrjuje tudi priloženo poročilo neodvisnega revizorja. 
 
 

 
Ljubljana, februar 2022                  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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4.1 Računovodska izkaza 

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 34800 

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 
  

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 72.190 

JAMOVA CESTA 002, 1000 Ljubljana 
  

  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5051649000 

    

    

BILANCA STANJA 

na dan 31.12.2021 

    
 

  
(v eurih, brez centov) 

ČLENITEV   
ZNESEK 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 4 5 

  SREDSTVA 
    

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

148.006 211.023 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

386.600 409.753 

01 
POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

351.525 357.763 

02 NEPREMIČNINE 24.038 24.038 

03 
POPRAVEK VREDNOSTI 
NEPREMIČNIN 

24.038 24.038 

04 
OPREMA IN DRUGA 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

1.222.876 1.219.792 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME 
IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

1.116.131 1.066.418 

06 
DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

0 0 

07 
DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
IN DEPOZITI 

0 0 

08 
DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 

6.186 5.659 

09 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 

0 0 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; 
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

1.915.962 1.792.515 

10 
DENARNA SREDSTVA V 
BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

0 0 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 

1.662.293 1.402.044 

12 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
KUPCEV 

35.947 31.504 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 2.753 5.266 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

30.196 31.336 

15 
KRATKOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

0 0 

16 
KRATKOROČNE TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA 

0 0 

17 
DRUGE KRATKOROČNE 
TERJATVE 

86.744 72.576 
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18 NEPLAČANI ODHODKI 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 98.029 249.789 

  C) ZALOGE 6.655 6.684 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 0 0 

32 
ZALOGE DROBNEGA 
INVENTARJA IN EMBALAŽE 

0 0 

33 
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 
STORITVE 

0 0 

34 PROIZVODI 6.655 6.684 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 2.070.623 2.010.222 

99 
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 

10.482 11.083 

  
OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV     

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

566.778 510.659 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

0 1.882 

21 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 

134.562 127.467 

22 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 

62.052 49.068 

23 
DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

21.807 35.010 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

28.104 3.461 

25 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 

2.545 2.222 

26 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 

0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 317.708 291.549 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 

1.503.845 1.499.563 

90 SPLOŠNI SKLAD 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 0 0 

92 
DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 

940 
SKLAD NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 

0 0 

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

0 0 

9411 

SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
FINANČNE NALOŽBE 

0 0 

9412 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

0 0 

9413 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

0 0 

96 
DOLGOROČNE FINANČNE 
OBVEZNOSTI 

5.989 8.540 

97 
DRUGE DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 

0 0 
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980 

OBVEZNOSTI ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

141.820 208.185 

981 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE 

0 0 

985 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

1.356.036 1.282.838 

986 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 2.070.623 2.010.222 

99 
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 

10.482 11.083 

    

 

Eva Tomšič Porenta 

 
Milan Brajnik 

 

 

računovodja 

 
direktor inštituta 

 

 

   

                             
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ljubljana, 09.02.2022 

  

    

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. 
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 34800 

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 2021 

    
 

  
(v eurih, brez centov) 

ČLENITEV   
ZNESEK 

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 3.318.219 2.938.013 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 3.318.248 2.938.133 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

29 120 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 1.936 374 

763 C) DRUGI PRIHODKI 19.837 2.482 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 658 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 253 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 405 

  D) CELOTNI PRIHODKI 3.339.992 2.941.527 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1.505.696 1.167.392 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 32.724 25.236 

461 STROŠKI STORITEV 1.472.972 1.142.156 

  F) STROŠKI DELA 1.726.389 1.624.519 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.353.586 1.269.240 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 236.323 226.224 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 136.480 129.055 

462 G) AMORTIZACIJA 0 0 

463 H) REZERVACIJE 0 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 18.439 23.960 

467 K) FINANČNI ODHODKI  1.223 2.778 

468 L) DRUGI ODHODKI 315 98 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(886+887) 

0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
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del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884+885) 

3.252.062 2.818.747 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-888) 

87.930 122.780 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(888-870) 

0 0 

  Davek od dohodkov pravnih oseb 17.552 23.696 

  
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodkov pravnih oseb 

70.378 99.084 

  
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) 

49 47 

  Število mesecev poslovanja 12 12 

    

 

Eva Tomšič Porenta 

 
Milan Brajnik 

 

 

računovodja 

 
direktor inštituta 

 

 

                                
 

 
 
 
 
 

 
 

 Ljubljana, 09.02.2022 

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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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 34800 

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 2021 

     
  

      
(v eurih, brez 

centov) 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 

  
ZNESEK 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

  

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe in javnih 

pooblastil 

Prihodki in 
odhodki iz 

namenskih javnih 
sredstev - EU 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 4   5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
2.650.607,53 87.241,62 580.369,25 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 2.650.607,53 87.241,62 580.398,59 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE     0,00 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE     29,34 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA      0,00 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0,00 0,00 1.935,71 

763 C) DRUGI PRIHODKI 14.506,26   5.331,19 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
0,00   0,00 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00   0,00 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0,00   0,00 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
2.665.113,79 87.241,62 587.636,15 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
1.349.979,43 15.170,05 140.546,77 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  0,00 0,00 0,00 

460 STROŠKI MATERIALA 26.167,94 312,06 6.244,26 

461 STROŠKI STORITEV 1.323.811,49 14.857,99 134.302,51 

  F) STROŠKI DELA 
1.298.569,82 72.071,57 355.747,12 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.010.587,33 58.076,48 284.921,62 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 177.448,36 10.200,99 48.673,49 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 110.534,13 3.794,10 22.152,01 

462 G) AMORTIZACIJA       

463 H) REZERVACIJE       

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 15.514,91 0,00 2.923,84 

467 K) FINANČNI ODHODKI  386,01 0,00 836,83 

468 L) DRUGI ODHODKI 0,00 0,00 314,89 

  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 
2.664.450,17 87.241,62 500.369,45 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
663,62 0,00 87.266,70 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
0,00 0,00 0,00 

  Davek od dohodkov pravnih oseb 0,00 0,00 17.552,24 

  
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodkov pravnih oseb 663,62 0,00 69.714,46 

  
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodkov pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 0,00 0,00 0,00 

     

 

Eva Tomšič Porenta 

 
Milan Brajnik 

 

 

računovodja 

 
direktor inštituta 

 

 

                                
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ljubljana, 09.02.2022 

   

     
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 2021 
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1. POJASNILA K RAČUNOVODSKIMA IZKAZOMA ZA LETO, KONČANO 31.12.2021 

 
 

Računovodska izkaza Geodetskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju inštitut) za leto 2021 sta bila 

sestavljena v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 115/02z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov). 

 

Pri vodenju poslovnih knjig v letu 2021 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 2021, 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 – 2021 pa so ovrednotena po nabavni vrednosti. 

Popravki nabavnih vrednosti so revalorizirani do konca leta 2001, v letih 2002 - 2021 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. 

 

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). 

 

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. 

 

1.2.4. Terjatve 

 

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. 

 

1.2.5. Finančne naložbe 

 

Finančnih naložb inštitut nima. 

 

1.2.6. Aktivne časovne razmejitve 

 

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.    

 

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 2021 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 2021 

 

2.1. Neopredmetena sredstva 

 

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev v upravljanju in dolgoročnih aktivnih časovnih 

razmejitev v letu 2021 (v EUR): 

  

Pravice 

do ind. Neopredm. 

Dolgoroč

no 

 

 

  

lastnine 

in  sredstva v 

odloženi   

 

(v EUR) 

 

druge 

pravice pridobivanju 

stroški  

Skupaj 

    

  

 Nabavna vrednost 

   

  

 

    

  

 31. decembra 2020 

 

409.753 - 2.820  412.573 

Prenos na dolgoročne 

terjatve    

 

(2.820) 

 

 

01. januarja 2021  409.753  -  409.753 

       

Pridobitve 

 

-  1.576   1.576 

Prenos z investicij v teku 

 

1.576 (1.576)   -  

Odtujitve 

 

(24.729) -    (24.729) 

Prerazvrstitve 

   

  

 

    

  

 31. decembra 2021 

 

386.600 -   386.600 

    

  

 Nabrani popravek 

vrednosti 

   

  

 

    

  

 31. decembra 2020 

 

357.763 -    357.763 

       

Amortizacija v letu 

 

18.491 -    18.491 

Odtujitve 

 

(24.729) -    (24.729) 

Prerazvrstitve 

 

- -   - 

    

  

 31. decembra 2021 

 

351.525 -    351.525 

    

  

 Neodpisana vrednost 

   

  

 

    

  

 31. decembra 2020 

 

51.990 - 2.820  54.810 

01. januarja 2021 

 

51.990 - -  51.990 

31.decembra.2021  35.075 - -  35.075 

 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v upravljanju              386.600 EUR 

 
V letu 2021 smo v inštitutu evidentirali za 1.576 EUR nabav neopredmetenih sredstev v upravljanju in 

sicer v programsko opremo. Zaradi zastaranja je bilo izločenih za 24.729 EUR neopredmetenih 

sredstev, ki se nanašajo na izločitev programske opreme.  
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Rezervni sklad upravnika garaže v Trnovem, Metalka stanovanjske storitve, ki je bil evidentiran 

31.12.2020 med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi (dolgoročno odloženi stroški), je s 

01.01.2021 evidentiran med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja. Več o tem pod točko 2.18. 

 

Inštitut ne izkazuje NS z nedoločeno dobo koristnosti in nima obveznosti do dobaviteljev iz naslova 

nabav NS. 

 

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev v upravljanju                351.525 EUR 

 

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 18.491 EUR ter zmanjšal za izločena 

neopredmetena sredstva v višini 24.729 EUR. 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 2021 (v EUR): 

 

  

Druge 

 

Osnovna 

 

  

naprave in Vlaganja v tuja sredstva v 

 (v EUR) Zgradbe oprema osnovna sredstva pridobivanju Skupaj 

      Nabavna vrednost 

     

      31. decembra 2020 24.038  929.646 290.146    - 1.243.830 

      Pridobitve -  -  - 31.525 31.525 

Prenos z investicij v teku -  29.428 2.097 ( 31.525) -  

Odtujitve -  (28.441) -  -  (28.441) 

Prerazvrstitve - - - - - 

      31. decembra 2021 24.038  930.633 292.243 - 1.246.914 

      Nabrani popravek vrednosti 

     

      31. decembra 2020 24.038 797.000 269.418 -  1.090.456 

      

Amortizacija v letu - 75.739 2.415 -  78.154 

Odtujitve -  (28.441) -  -  (28.441) 

Prerazvrstitve -  - -  -  - 

      31. decembra 2021 24.038 844.298 271.833 -  1.140.169 

      Neodpisana vrednost 

     

      31. decembra 2020 - 132.646 20.728 - 153.374 

31. decembra 2021 - 86.335 20.410 - 106.745 
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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.   

 

Popravek vrednosti nepremičnin v upravljanju        24.038 EUR 

 

Nepremičnine se ne amortizirajo, saj so v celoti amortizirale.  

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju  

   1.222.876 EUR   

 

V letu 2021 je inštitut nabavil za 31.525 EUR novih opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja in sicer: 

 

• računalniška oprema                   14.605 EUR 

• oprema za telekomunikacije      7.261 EUR 

• pohištvo in pisarniška oprema      7.362 EUR 

• vlaganja v tuja osnovna sredstva    2.097 EUR 

 

V letu 2021 je bilo izločenih za 28.441 EUR opredmetenih osnovnih sredstev (po nabavni vrednosti) in 

sicer: 

 

• računalniška oprema (zastarela)       27.242 EUR 

• oprema za telekomunikacije            632 EUR 

• pohištvo in pisarniška oprema            277 EUR 

• drobni inventar              290 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. V letu 

2021 je inštitut soivestiral v menjavo vhodnih vrat v prostore inštituta. 

 

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju  

          1.116.131 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 28.441 EUR 

zaradi prodaje in izločitve sredstev ob inventuri in povečal za obračunano amortizacijo opreme in 
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drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 v znesku 75.739 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 2021 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 4.675 EUR, ki so bile poravnane v januarju 2022; sedanja vrednost opreme pridobljene s 

finančnim najemom znaša 14.163 EUR. 

 

2.3. Dolgoročne terjatve iz poslovanja                 6.186 EUR 

 

Na dolgoročnih terjatvah iz poslovanja je v znesku evidentirana dana varščina v znesku 2.838 EUR, v 

skladu s pogodbo o najemu poslovnega prostora za potrebe izdajanja podatkov iz arhiva 

aeroposnetkov. 

 

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja je evidentiran tudi rezervni sklad upravnika garaže v 

Trnovem, Metalka stanovanjske storitve v znesku 3.348 EUR.. 

 

2.4. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnin institucijah         1.662.293 EUR 

 

Stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2021 je bilo za 260.249 EUR večje kot na dan 

31.12.2020. 

Na računu je bilo denarni sredstev v domači valuti leta 1.639.005 EUR ter v tuji valuti 1.856 GBP in 

23.876 USD, oziroma skupaj 23.288 EUC, preračunano po referenčnem tečaju ECB na dan 

31.12.2021. 

 

2.5. Kratkoročne terjatve do kupcev      35.947 EUR  

 

Odprte terjatve do kupcev na dan 31.12.2021 znašajo 35.947 EUR. Oblikovanih popravkov vrednosti 

terjatev do kupcev na dan 31.12.2021 ni bilo. V letu 2021 ni bilo na novooblikovanih popravkov 

vrednosti terjatev do kupcev. 

 

2.6. Dani predujmi in varščine           2.753 EUR 

 

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

 

2.7. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta             30.196 EUR 

 

Znesek se nanaša na terjatve do države in do posrednih proračunskih uporabnikov za opravljene 

pogodbene storitve. 

 

2.8. Druge kratkoročne terjatve               86.744 

EUR 

 

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo: 

• zahtevki zapovračilo plač v breme ZZZS v znesku 4.111 EUR, 
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• preplačilo akontacij DDPO skupaj v znesku 6.144 EUR, 

• DDV ki bo upoštevan v obračunu za mesec januar 2022 v višin 37.562 EUR 

• certificirane zahtevke do financerje EU projektov v znesku 38.921 EUR in 

• dane akontacije v znesku 6 EUR. 

 

2.9. Aktivne časovne razmejitve        98.029 EUR 

 
Kratkoročno odloženi stroški v višini 34.728 EUR predstavljajo razmejene stroške letnih licenc, stroške 

izobraževanja, stroške zavarovalnih premij ter stroške letne vinjete, ki se nanašajo na leto 2022. 

 

Kratkoročno vračunani prihodki v višini 53.203 EUR predstavljajo vračunane prihodke za projekte, po 

stopnji dokončanosti v letu 2021, ki bodo v skladu s pogodbami zaračunani šele v letu 2022. 

 

Druge aktivne časovne razmejitve v višini 10.098 EUR predstavljajo vstopni DDV iz računov za 

december 2021, prejetih v januarju 2022, ki zapade v obračun v januarju 2022. 

 

2.10. Zaloge                                                                                                                             6.655 EUR 

Stanje zaloge se nanaša na gotove proizvode (zemljevide in priročnike za izobraževanje). Inventurna 

komisija je predlagala odpis proizvodov v višini 13 EUR, zaradi poškodovanosti in neprimernosti za 

nadaljnjo prodajo. 

 

2.11. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih              

134.562 EUR 

 

Obveznost se nanaša na obračunane plače za mesec december 2021. 

 

2.12. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev       62.052 EUR 

 

Znesek obveznosti do dobaviteljev znaša na dan 31.12.2021 62.052 EUR in večinoma zapadejo v 

plačilo v januarju 2022. 

 

2.13. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja    21.807 EUR 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na: 

• obveznost za prispevke na plače za mesec december 2021 v višini 19.757 EUR, 

• akontacija davka od dohodkov pravnih oseb za december 2021 v višini 1.974 EUR, 

• obveznost iz naslova obračunanih potnih nalogov 76 EUR  
 

Plačilanavedenih obveznosti so bila večinoma izvršena v januarju 2022. 

 

2.14. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 28.104 EUR 

 

Znesek se nanaša na obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za 

opravljene storitve. 

 

2.15. Kratkoročne obveznosti do financerjev                2.545 EUR 

 

Inštitut ima iz naslova nakupa osebnega avtomobila dolg iz finančnega najema. V letu 2022 zapade v 

plačilo 2.545 EUR glavnice. 
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2.16. Pasivne časovne razmejitve              317.708 EUR   

 

Vnaprej vračunani odhodki predstavljajo vkalkulirane stroške izdelave zaključnega računa za leto 

2021 in revizije poslovnih izkazov za leto 2021, notranje revizije za leto 2021, vkalkulirane stroške 

podizvajalcev za projekte po stopnji dokončanosti v letu 2021, ki bodo v skladu s pogodbami 

zaračunani šele v letu 2022, razmejeni DDV ter vračunano uspešnost iz poslovanja na trgu, v skladu z 

Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

2.17. Dolgoročne finančne obveznosti      5.989 EUR 
 
Inštitut ima iz naslova nakupa osebnega avtomobila dolg iz finančnega najema. Izkazana dolgoročna 

obveznost predstavlja 49 obrokov glavnice, ki zapadle v plačilo od leta 2022 do februarja 2026. 

Obresti so izkazane v izvenbilančni evidenci.  

 

2.18. Obveznosti za osnovna sredstva, prejeta v upravljanje           141.820 EUR 

 

Zmanjšanje obveznosti za osnovna sredstva prejeta v upravljanje glede na stanje z dne 31.12.2021 za 

63.545 EUR je posledica naslednjih poslovnih dogodkov: 

 

▪ nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev  v znesku 33.100 EUR (povečanje); 

▪ rednega odpisa drobnega inventarja in amortizacije osnovnih sredstev ter odpisa preostale 

vrednosti izločenih osnovnih sredstev, skupaj v znesku 96.645 EUR (zmanjšanje). 

 

V dogovorom in navodilom strokovne službe na Direktoratu za javno računovodstvo smo v letu 2020 

sredstva rezervnega stanovanjskega sklada, ki smo ga obravnavali kot dolgoročno odložene stroške, 

prenesli med sredstva, prejeta v upravljanje. V skladu s tem navodilom je bil na 77. redni seji Sveta 

Geodetskega inštituta Slovenije sprejet sklep, da se povečala obveznost za sredstva v upravljanje za 

vrednost rezervnega stanovanjskega sklada, v breme presežka prihodkov nad odhodki po stanju 

01.01.2020. Naknadno se je ugotovilo, da sredstva rezervnega stanovanjskega sklada ne morejo imeti 

vir v sredstvih, prejetih v upravljanje, zato se je evidentiranje vrnilo v prvotno stanje in se je zmanjšala  

obveznost za sredstva v upravljanje za vrednost rezervnega stanovanjskega sklada, v dobro presežka 

prihodkov nad odhodki po stanju 01.01.2021. 

 

2.19. Presežek prihodkov nad odhodki                  1.356.036 EUR  

 

Tabela gibanja presežka prihodkov nad odhodki 

 

Stanje 31.12.2020 (EUR) 1.282.838 

Prenos sredstva v upravljanju – rezervni stanovanjski sklad (EUR) 2.820 

Stanje 1.1.2021 (EUR) 1.285.658 

Presežek prihodkovnad odhodki leta 2021 (po obdavčitvi)    70.378 

Stanje 31.12.2021 (EUR) 1.356.036 

 
 

2.20. Izvenbilančna evidenca          10.482 EUR  

 

V izvenbilančni evidenci so evidentiranje obresti po leasing pogodbi v znesku 749 EUR ter nekoriščen 

preostanek do  limita porabe poslovnih kartic v znesku 9.763 EUR. 

 

Geodetski inštitut zahteva od svojih podizvajalcev zavarovanje del z menicami. Vrednosti prejetih 

menic se ne izkazuje v izvenbilančni evidenci. Po popisu 31.12.2021 ima Geodetski inštutut prejetih 

menic z meničnimi izjavami v višini 123.393 EUR. 
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3. POJASNILA K POSAMEZNIM POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 
 

3.1. Prihodki od poslovanja               3.218.219 EUR 

 

Prihodke iz poslovanja tvorijo naslednje postavke: 

 

• prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe in javnih pooblastil v znesku 2.680.606 EUR in 

se zmanjšujejo za nove nabave sredstev, prejetih v upravljanje v vrednosti 29.999 EUR,  

• prihodki iz namenskih javnih sredstev Evropske Unije v znesku 87.242 EUR, 

• prihodki pridobljeni na javnih razpisih in od prodaje storitev na trgu v znesku 583.500 EUR in 

se zmanjšujejo za nove nabave sredstev, prejetih v upravljanje v vrednosti 3.101 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 2021 so se iz tega naslova prihodki zmanjšali za 33.100 EUR. 

 

3.1.1. Sprememba vrednosti zalog 

 

Zaloga gotovih proizvodov (zemljevidi in priročniki za izobraževanje) se je glede na leto 2020 

zmanjšala za 29 EUR. 

 

 

3.2. Finančni prihodki                   1.936 EUR 

 

Znesek predstavlja prihodke iz naslova tečajnih razlik. 

 

 

3.3. Drugi prihodki                  19.837 EUR   

 

Drugi prihodki se nanašajo na prejeta povračila plač v breme ZZZS, na prejete subvencije iz naslova 

manj plačnih prispevkov PIZ delodajalca za delavce starejše od 60 let ter na razna usklajevanja in 

pozitivne evrske izravnave. 

 

 

3.4. Stroški materiala                 32.724 EUR 

 

Stroški materiala predstavljajo 1,01% vseh odhodkov v letu 2021. 

            

(v EUR) Leto 2021 Leto 2020 

Stroški pisarniškega materiala 20.599 14.325 

Časopisi, knjige in strokovna literatura 4.643 3.061 

Odpis drobnega inventarja in zaščitne obleke 4.812 3.049 

Stroški energije - gorivo 1.117 813 

Splošni material za vzdrževanje 1.444 341 

Drugi stroški materiala 109 3.647 

SKUPAJ 32.724 25.236 
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3.5. Stroški storitev                  1.472.972 EUR 

 

Stroški storitev predstavljajo 45,29% vseh odhodkov v letu 2021. 

 

(v EUR) Leto 2021 Leto 2020 

Stroški podizvajalcev                                                  1.155.015 900.089 

Stroški vzdrževanja, komunalnih storitev in čiščenja                  117.883          101.693 

Stroši najemnin 16.286 9.847 

Stroški računovodskih in revizijskih storitev 33.470 22.633 

Stroški letnih licenc 29.536 11.340 

Stroški služenih potovanj 7.581 5.398 

Stroški telekomunikacij in poštnine 19.187 14.585 

Stroški avtorskih honorarjev in intelektualnih storitev         9.357 4.226 

Stroški izobraževanja 6.679 27.093 

Študentsko delo 56.360 21.482 

Stroški reprezentance 6.401 4.447 

Drugi stroški storitev 15.217 19.323 

SKUPAJ 1.472.972 1.142.156 

 

Strošek revidiranja računovodskih izkazov za leto 2021 je 4.300 EUR, stroški notranje revizije 

pa 8.350 EUR. 

 

Na strukturo stroškov storitev je tudi v letu 2021 vplivalo delo v spremenjenih pogojih zaradi 

razglasitve epidemije Covid-19.  

 

 

3.6. Stroški dela                              1.726.389 EUR 

 

Stroški dela predstavljajo 53,09% vseh odhodkov v letu 2021. 

 

(v EUR)                       Leto 2021   Leto 2020 

Plače in nadomestila plač       1.353.586               1.269.240 

Prispevki za socialno varnost delodajalca        236.323                  226.224 

Drugi stroški dela           136.480                  129.055 

SKUPAJ         1.726.389   1.624.519 

 

Masa plač se je v letu 2021 povečala za 6,27% glede na leto 2020 zaradi sprostitve varčevalnih 

ukrepov in sicer v sprostitvi napredovanj in uskladitvi vrednosti plačnih razredov ter sprostitve izplačil 

za redno delovno uspešnost v letu 2020. 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.  

 

Povečanje mase plač je delno povezana tudi s spremembo evidentiranja. Računovodski standardi 

posebej določajo, da organizacija ne sme pobotati postavk prihodkov in odhodkov v izkazu 

poslovnega izida pri prejetih državnih podporah, s katerimi se organizaciji - delodajalcu vrne del 

obračunanih stroškov plač. Prihodki iz naslova povračil obračunanih stroškov plač so navedeni v 

poglavju 3.3. 

 

Vpliv drugačnega načina dela včasu epidemije se še vedno odraža pri drugih stroških dela, saj se je 

delo veliko 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. 
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3.7. Drugi stroški          18.439 EUR 

 

Ostali drugi stroški predstavljajo 0,57% vseh odhodkov v letu 2021. 

 

(v EUR)                 Leto 2021               Leto 2020 

Prispevek za stavbno zemljišče 1.985 2.009 

Štipendije in nagrade dijakom na praksi                          255                       2.086 

Popravek odbitka DDV (javna pooblastila in EU 

projekti) 

                    14.413 18.224 

Drugi stroški 1.786 1.641 

SKUPAJ 18.439 23.960 

 

 

 

3.8. Finančni odhodki                1.123 EUR 

 
Finančne odhodke predstavljajo obresti za nečrpani revolving kredit pri Addico Bank d.d., obresti iz 

naslova finančnega leasinga, tečajne razlike ter zamudne obresti. 

 

 

3.9. Drugi odhodki         315 EUR 

 

Drugi odhodki predstavljajo evrske izravnave in manjše uskladitve. 

 

3.10 Davek od dohodka pravnih oseb              17.552 EUR 

 

(v EUR)             Leto 2021             Leto 2020 

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 3.339.991 2.941.527 

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih  (3.252.061)  (2.818.747) 

Računovodski dobiček ali izguba 87.930 122.780 

Zmanjšanje davčne osnove in olajšave (2.747.242) (2.331.080) 

Povečanje davčne osnove               2.751.692               2.333.017 

Davčna osnova                  92.380 124.717 

Davek od dohodka pravnih oseb 19%                  17.552                   23.696 

   

Davčne oljašave   

- iz naslova zaposlovanja invalidnih oseb                1.434                    1.635 

Olajšave skupaj                1.434                    1.635 

 

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 2021 je 
sorazmerni del prihodkov od pridobitne dejavnosti 17,59% glede na celotne prihodke inštituta. 
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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 

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. 
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Upoštevajoč navedena sodila so prihodki in odhodki po dejavnosti za leto 2021 sledeči: 

 

• javna služba in javna pooblastila: prihodki 2 665.114 EUR, odhodki 2.664.450 EUR,  

• namenska javna sredstva EU: prihodki 87.242 EUR, odhodki 87.242 EUR, 

• prodaja na trgu: prihodki 587.636 EUR, odhodki 500.369 EUR. 

 

 

 

5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV – POJASNILA K 

POSAMEZNIM POSTAVKAM 

 

Inštitut je v letu 2021 najel revolving kredit pri Addico Bank d.d. v višini 100.000 EUR, z zapadlostjo 

31.12.2021, za zagotavljanje tekoče likvidnosti. Zaradi skrajno racionalnega poslovanja inštitut v letu 

2021 ni črpal kredita. 

 

 

Pojasnila pripravila:                     Odgovorna oseba:  

Eva Tomšič Porenta           Milan Brajnik 

               direktor 
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4.3 Poročilo neodvisnega revizorja 
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5 Povzetek plana dela Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2022 
 
 
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-3; Uradni list RS, št. 199/21), 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, 18/21) in Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce 
storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje 
zračnega prometa ter njihov nadzor  (Uradni list RS, št. 6/2022. 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 2022 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 otežkočena zaradi vsako leto prisotnih naknadnih sprememb prioritet na strani 
naročnikov, posebej pa tudi zaradi v letu 2022 še naprej 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 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 2022 
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 v 
preteklih letih, 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 2022 je v prvi vrsti dokument »Program dela državne 
geodetske službe za leto 2022«. Planirani finančni obseg temelji na predpostavkah, da bo: 

1. v planiranem obsegu realizirana večina nalog iz Programa dela državne geodetske službe za leto 2022, 
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 2022 po naslednjih vsebinskih sklopih: 

• Program dela,  
• Finančno poslovanje, 
• Kadrovska politika, 
• Investicije v osnovna sredstva. 
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6 Program dela 
 
 
MOP-Geodetska uprava Republike Slovenije je zaključila medresorsko usklajevanje Programa dela državne 
geodetske službe za leto 2022, postopki sprejema s strani Vlade Republike Slovenije so v teku. 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 krepitve 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 2022 s področja dela Geodetske uprave RS 
 

Zap. 
št. 

Opis naloge Program 2022 

  Geodezija in topografski sistem  

1  Državni geodetski referenčni sistem   

1.1 Državna geodetska infrastruktura  

 Temeljno državno geodetsko infrastrukturo 
predstavljata omrežje stalnih GNSS postaj 
SIGNAL in državna geodetska mreža 0. reda.  
V okviru te naloge bo zagotovljeno: 

– nemoteno delovanje obeh omrežij in 

izvedene potrebne tehnološke nadgradnje;  

– delovanje Službe za GNSS, ki izvaja nadzor 

nad delovanjem obeh omrežij in distribucijo 

podatkov uporabnikom;  

– redno vzdrževanje in nabava nove opreme 

ter inštrumentov za izvajanje terenskih meritev in 

za omrežje stalnih GNSS postaj. 

 
Poleg delovanja stalnih GNSS omrežij je 
načrtovano: 

– redno vzdrževanje Centralne evidence 

geodetskih točk;  

– izvajanje raziskovalnih nalog s področja 

državnega geodetskega referenčnega sistema;  

– izvajanje uskladitve geodetske osnove v 

obmejnem pasu; 

– organizacija EUPOS konference v Sloveniji; 

– sanacija nekaterih državnih geodetskih točk; 

– nadaljevanje vpisa geodetskih znamenj v 

register kulturne dediščine in njihovo 

ovrednotenje za razglasitev za kulturni 

spomenik; 

– priprava metodologije za verifikacijo 

zasebnih GNSS omrežij in postaj. 

Izvajanje nujne podpore, vzdrževanja, nadgradnje in 
nabave strojne ter programske opreme za delovanje 
obeh omrežij stalnih postaj za satelitsko določanje 
položaja, nadzor delovanja in distribucije podatkov 
(programska oprema: Trimble-Pivot in Alberding-
GNSS SW, strojna oprema: strežniki, GNSS postaje s 
pripadajočo opremo). Izvajal se bo tudi analitični del 
delovanja obeh GNSS omrežij. 
Izvedeno bo redno vzdrževanje, nadgradnja in 
popravilo merske opreme ter stalnih GNSS postaj 
(Leica, Trimble, Javad). Nabavljena bo nova merska 
oprema za izvajanje terenskih meritev in nove GNSS 
postaje. 
Izvedeno bo redno vzdrževanje in nadgradnja 
programske opreme za vodenje centralne evidence 
geodetskih točk (CEGT).  
Na podlagi rezultatov že izvedenih CRP se bo 
nadaljevala naloga vpisa izbranih geodetskih znamenj 

v register kulturne dediščine in njihovo ovrednotenje 
za razglasitev za kulturni spomenik ter pripravilo 
gradivo, potrebno za verifikacijo zasebnih GNSS 
omrežij in GNSS postaj.  
Izvedla se bo sanacija dveh trigonometričnih točk 
višjega reda. 
Nadaljevalo se bo usklajevanje geodetske osnove z 
dodatnimi referenčnimi točkami in meritvami 
geodetske mreže v obmejnem pasu. 
Izvedena bo mednarodna konferenca EUPOS 2022 v 
Ljubljani. 
 
Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2022 in se 
nadaljevale v letu 2023, se načrtuje sklenitev 
dvoletnih pogodb. 



Plan del Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2022 

 
 

69 
 

Zap. 

št. 

Opis naloge Program 2022 

 

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 obeh GNSS omrežij.  
 
Naloga uvrstitev izbranih geodetskih znamenj v 
register kulturne dediščine Slovenije. 
 

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. 
 
Na podlagi rezultatov CRP (V2-1924) se bo 
nadaljevala naloga vpisa izbranih geodetskih znamenj 
v register kulturne dediščine in njihovo ovrednotenje 
za razglasitev za kulturni spomenik. 

  
Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2022 in se 
nadaljevale v letu 2023, se načrtuje sklenitev 
dvoletnih pogodb. 

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. 

Obnova topografskih podatkov za približno 3% 
območja Slovenije.  
 
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 obnovljenih 
topografskih podatkov za približno 3% območja 
Slovenije. Vzpostavljanje pokritosti v DTM. Strokovna 
pomoč pri vzdrževanju programske opreme za 
vodenje DTM.  
 
Zaključek naloge »Lidarsko podprte prostovoljske 
geografske informacije za ugotavljanje topografskih 
sprememb«. 

2.2 Zemljepisna imena  

  Odprava vsebinskih napak v registru zemljepisnih 
imen. 
 
Redno delo Komisije za standardizacijo 

zemljepisnih imen (v nadaljnjem besedilu: KSZI). 

Odprava vsebinskih napak v registru zemljepisnih 
imen. 
 
Izvajanje nalog, določenih z Odlokom o ustanovitvi 

Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen (Uradni 
list RS, št. 24/21). KSZI bo prioritetno izvajala naloge, 
določene v ZDOIONUS. 

GI 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 (2020-
2021-2022) za izvedbo naloge za celotno območje 
Slovenije. V okviru pogodbe se bo  v letu 2022 
zagotovilo aerofotografiranje in obnovitev digitalnega 
modela reliefa (DMR1) ter izdelava ortofota. V letu 
2022 bo izvedena naloga za tretjino območja 
Slovenije (vzhodni del). 
 
Izvedba kontrole in vzpostavitev distribucije izdelkov 
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Zap. 

št. 

Opis naloge Program 2022 

laserskega skeniranja Slovenije, ki se izvaja v okviru 
projektov NOO. 

GI Kontrola kakovosti izdelkov cikličnega 
aerofotografiranja in cikličnega laserskega 
skeniranja. 
 

Izvedena bo kontrola kakovosti izdelkov cikličnega 
aerofotografiranja Slovenije (izdelki, ki so v okviru 
pogodbe načrtovani za oddajo v letu 2022). 
Izvedena bo kontrola kakovosti izdelkov Cikličnega 
laserskega skeniranja Slovenije (izdelki, ki so v okviru 
pogodbe načrtovani za oddajo v letu 2022). 

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 redakcijskega načrta. 
Tisk vojaških topografskih kart. 
 
Priprava podatkov za evropski zbirki podatkov 
EuroBoundaryMap in EuroRegionalMap, ki se 
letno obnavljata. Izvedba kontrol pri izdelavi 
EuroGlobalMap.  
 
Obnova državnih in vojaških preglednih kart 
(DPK/VPK). 
 

Minimalne dopolnitve redakcijskega načrta. 
Vzdrževanje po načelih redakcijskega načrta, ki 
vključuje obnovo 10 listov karte z uporabo podatkov 
laserskega skeniranja za obnovo cestnega omrežja 
(ceste, kolovozi, poti) ter sistematično obnovo jam in 
brezen za četrtino Slovenije. Priprava metodologije za 
poenotenje sloja višin in imen vrhov na posameznih 
kartah oziroma podatkovnih zbirkah s testom na 
izbranem območju. Izveden bo tisk v letu 2022 
obnovljenih listov VTK 50. 
 
Priprava podatkov za evropski zbirki podatkov 
EuroBoundaryMap in EuroRegionalMap, ki se redno 
letno obnavljata. Kontrola podatkov EuroGlobalMap. 
Izvedba kontrol pri izdelavi EuroGlobalMap. 
 
Naloge vzdrževanja DTK/VTK50 sofinancira 
Ministrstvo za obrambo.  

GI 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 redakcijskega načrta. 
 
Priprava podatkov za EuroBoundaryMap in 
EuroRegionalMap, evropski zbirki podatkov, ki se 
letno obnavljata. Izvedba kontrol pri izdelavi 
EuroGlobalMap.  
Obnova državnih in vojaških preglednih kart 
(DPK/VPK). 

Minimalne dopolnitve redakcijskega načrta. 
Vzdrževanje po načelih redakcijskega načrta, ki 
vključuje obnovo 10 listov karte z uporabo podatkov 
laserskega skeniranja za obnovo cestnega omrežja 
(ceste, kolovozi, poti) ter sistematično obnovo jam in 
brezen za četrtino Slovenije. Priprava metodologije za 
poenotenje sloja višin in imen vrhov na posameznih 
kartah oziroma podatkovnih zbirkah s testom na 
izbranem območju. Izveden bo tisk v letu 2022 
obnovljenih listov VTK 50. 
Priprava podatkov za evropski zbirki podatkov 
EuroBoundaryMap in EuroRegionalMap, ki se redno 
letno obnavljata. Kontrola podatkov EuroGlobalMap. 
Izvedba kontrol pri izdelavi EuroGlobalMap. 

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. 

 Izdelava in tisk vojaških topografskih kart RS 

1 : 25 000 (sistemski listi). 
Ponatis vojaških kart 1: 25.000.  
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. 
Ponatis vojaških kart 1: 25.000 (nesistemski listi – 
karte območij in vojaške planinske karte). 
 

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 17 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 
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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 organizacijskih enot Geodetske uprave 
RS (območne geodetske uprave s pripadajočimi 
geodetskimi pisarnami in Urad za nepremičnine), 
ki morajo biti operativne vsak dan v letu. 
 
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 oziroma 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. V 
primeru dopolnitev programskih rešitev, ki so 
posledica sprememb v strukturi ali vsebini 
podatkov (posledica sprememb predpisov, ki 
vplivajo na strukturo podatkov), so vključene tudi 
potrebne obdelave in ureditve podatkov.  
 
Do začetka uporabe nove informacijske rešitve IS 
kataster bo potrebno zagotavljati vzdrževanje in 
podporo za vse posamezne obstoječe 
programske rešitve. Potrebne bodo dodatne 
aktivnosti glede  prehoda – prenosa podatkov v 
nov podatkovni model ter prilagoditve obstoječih 
aplikacij za zamrznitev in pregled  arhivskega 
stanja na datum prehoda.  
 
V letu 2022 je predviden prehod na novo 
informacijsko rešitev IS Kataster, za katero bo po 
začetku delovanja potrebno zagotoviti 
vzdrževanje in podporo delovanju. Le-to bo v 
začetnem obdobju zaradi kompleksnosti 
celotnega informacijskega sistema in uvajanja 
vseh uporabnikov sistema povečano in bo 
vsebovalo tudi potrebna usposabljanja 
uporabnikov ter pomoč pri izvajanju evidentiranja 
z novo informacijsko rešitvijo. V ta sklop bodo 
vključene tudi potrebne prilagoditve in dopolnitve 
informacijske rešitve glede na izkazane potrebe 
uporabnikov in različnih kombinacij podatkov.  
 
 
 

Delujoče aplikativne rešitve, ki so sektorsko specifične 
aplikacije, omogočajo podporo delovanju vseh 
organizacijskih enot Geodetske uprave RS na 38 
lokacijah pri vodenju postopkov ter vzdrževanje 
podatkov v evidencah zemljiškega katastra, katastra 
stavb, registra nepremičnin in registra prostorskih 
enot.  
Zemljiški kataster (ZK): 
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. 
Programske rešitve za podporo obdelave podatkov in 
lokacijsko izboljšavo (GEOS, GeoPro in Systra in PP 
IzbA) zagotavljajo obdelavo merskih podatkov, 
izravnavo in homogenizacijo podatkov ter podporo 
procesu prevzema podatkov ter končnega uvoza 
podatkov – rezultatov v evidenco zemljiškega katastra 
oziroma katastra stavb.    
Skeniranje arhivskih elaboratov: 
Programska rešitev za skeniranje arhivskih elaboratov 
zemljiškega katastra in katastra stavb (UDE) omogoča 
sprotno pretvorbo analognih dokumentov v digitalno 
obliko ter s tem racionalno uporabo arhivskih 
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. 
 
IS Kataster 
Omogočena podpora poslovanju Geodetske uprave 
RS na področju evidentiranja nepremičnin. Nudi 
podporo izvajanju katastrskih postopkov – 
spremembe podatkov v katastru nepremičnin, 
izmenjava sprememb podatkov s povezanimi 
evidencami (CRP, zemljiška knjiga,…)  in vodenje 
upravnega dela postopka, urejanje podatkov registra 
prostorskih enot in registra stanovanj, izvedena 
usposabljanja uporabnikov ter izvedene potrebne 
prilagoditve glede na potrebe uporabnikov in različnih 
kombinacij podatkov.   
 
Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2022 in se 
nadaljevale v letu 2023, se načrtuje sklenitev 
dvoletnih pogodb. 

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 bodo izvajale v letu 2022 in se 
nadaljevale v letu 2023, se načrtuje sklenitev 
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; 

pregled in kontrola izvedene migracije podatkov 
nepremičninskih evidenc v nov podatkovni model. 
Pregled arhivskih podatkov in dokumentov 
registra prostorskih enot, priprava pravil za 
prenos podatkov oziroma dokumentov v novo 
informacijsko rešitev ter izvedba migracije. 
 
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; izveden pregled (kontrola) 
migriranih podatkov v nov podatkovni model; 
izvedena analiza arhivskih podatkov registra 
prostorskih enot, izdelana pravila za migracijo in 
izvedena migracija podatkov oziroma dokumentov. 
 

 
 
 
 
 
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 50 katastrskih občin.  
Dopolnjena metodologija dela in identificirani podatki 
o novo zgrajenih in spremenjenih stavbah v katastru 
stavb oziroma v registru nepremičnin za del območja 
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Dopolnitev metode zajema in zajem podatkov o 
novih in spremenjenih stavbah na območjih 
izvedenega cikličnega aerosnemanja (območje 
1115 listov DOF,  izdelanega v letu 2021 na 
osnovi izvedenega cikličnega aerosnemanja v letu 
2021 – osrednji del Slovenije).  
 
Izvedba več raziskovalnih nalog: 
 

― V2-2156 »Povezljivost prostorskih 
podatkov uradnih evidenc s podatki 
katastra nepremičnin« v okviru Ciljnega 
raziskovalnega programa »CRP 2021« v 
letu 2021 

 
― V2-2133 »Večjezični slovar za področje 

geoinformatike« v okviru Ciljnega 
raziskovalnega programa »CRP 2021« v 
letu 2021 

 
― V2-2155 »GeoBIM in državni geodetski 

podatki« v okviru Ciljnega 
raziskovalnega programa »CRP 2021« v 
letu 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

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 izvaja v dveh letih (2021 in 2022). 
 
S prenovo informacijskih rešitev nepremičninskih 
evidenc se spreminja (dopolnjuje) tudi 
podatkovni model. Posledično se spreminjajo 
izmenjevalni formati v procesu priprave 
sprememb podatkov na osnovi izvedenih 
geodetskih postopkov in pri izmenjavi podatkov z 
drugimi sistemi. V času prehoda na novo 
informacijsko rešitev (IS Kataster) vsi zahtevki z 
elaborati geodetskih storitev v upravnem 

postopku evidentiranja sprememb podatkov ne 
bodo zaključeni. Za izvedbo sprememb podatkov 
v novi informacijski rešitvi IS Kataster bo 
potrebno izvesti pregled in tehnično ureditev 
podatkov v oddanih elaboratih geodetskih 
storitev, ki bo omogočala izvedbo sprememb v 
okviru nove informacijske rešitve IS Kataster. Del 
naloge bo izveden v okviru projekta eProstor, del 
pa v okviru rednih nalog Geodetske uprave RS – 
v sodelovanju uslužbencev Geodetske uprave RS, 
Geodetskega inštituta Slovenije in zunanjih 
izvajalcev (geodetska podjetja). 

Slovenije (osrednji del države), za katerega je 
izvedeno ciklično aerosnemanje (1115 listov DOF) na 
osnovi dopolnjene metode dela. 
 
Pri raziskovalnih nalogah bodo v letu 2022 izvedene 
naslednje faze:  
 
V2-2156:  

– analiza teoretičnih in strokovnih dognanj ter 

analiza vseh potencialnih podatkovnih virov, 

– opredelitev postopka povezljivosti podatkov 

in kriterijev za položajno sovpadanje 

podatkov; 

V2-2133: 

– razvoj konceptualnega modela slovarja, 

– priprava nabora terminov in oblikovanje 

pravil, 

– priprava e-rešitve za razvoj in vzpostavitev e-

slovarja; 

V2-2155: 

– zasnova GeoBIm (definicije, analiza stanja, 

zakonodajni okvir), 

– izdelava metodologije prilagoditve 

geodetskih podatkov in procesov v podporo 

konceptu GeoBIM 

– poskusna testna pretvorba podatkov stavb v 

obliko, ki bo omogočala prehod v okolje BIM. 

 

V letu 2022 bo zaključena analiza obstoječih 
podatkov, terenski zajem podatkov ter obdelava 
podatkov in izdelava elaborata sprememb podatkov in 
evidentiranje sprememb v grafičnem sloju območij 
enakih bonitet za 9 območij. 
 
 
Izvedena bosta pregled in tehnična ureditev podatkov 
cca 20.000 elaboratov geodetskih storitev (zemljiški 
kataster in kataster stavb), ki  ob prehodu na novo 
informacijsko rešitev IS Kataster še ne bodo ustrezno 
evidentirani v uradnih evidencah.  
Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2022 in se 
nadaljevale v letu 2023, se načrtuje sklenitev 
dvoletnih pogodb. 
 

GI Sodelovanje pri izvedbi postopkov vodenja in 
vzdrževanja podatkov nepremičninskih evidenc: 
periodično usklajevanje podatkov o mejah občin 

Usklajevanje poteka meje občin s potekom mej parcel 
iz zemljiškega katastra, vključno s potekom mej 
parcel na ZKN; izvedba pregleda in kontrole podatkov 
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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; 
pregled in kontrola izvedene migracije podatkov 
nepremičninskih evidenc v nov podatkovni model 
in njihove morebitne dopolnitve oziroma 
ponovitve migracije. 
Pregled arhivskih podatkov in dokumentov 
registra prostorskih enot, priprava pravil za 
prenos podatkov oziroma dokumentov v novo 
informacijsko rešitev ter izvedba migracije. 
 
Sodelovanje pri izvedbi izboljšave podatkov 
zemljiškega katastra. 
 
Dopolnitev metode dela in zajem podatkov o 
novih in spremenjenih stavbah na območjih 
izvedenega cikličnega aerosnemanja (območje 
1115 listov DOF,  izdelanega v letu 2021 na 
osnovi izvedenega cikličnega aerosnemanja v letu 
2021 – osrednji  del Slovenije). 
 
 

za cca 250 elaboratov za izvedbo sprememb podatkov 
v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture; 
izvedba postopkov urejanja podatkov in odprave 
napak in neskladij med podatki nepremičninskih 
evidenc; izvedba pregleda (kontrole) migriranih 
podatkov v nov podatkovni model in njihove 
morebitne dopolnitve oziroma ponovitve migracije; 
izvedba analize arhivskih podatkov registra 
prostorskih enot; izdelava pravil za migracijo in 
izvedba migracije podatkov oziroma dokumentov. 
 
 
 
 
Sodelovanje pri obdelavi podatkov digitalnega 
ortofota in posnetkov analitičnega snemanja (Lidar) 
ter priprava vhodnih podatkov za izravnavo podatkov 
(okvirno za območje 50 katastrskih občin). 
 
 
 
Dopolnjena metodologija dela in identificirani podatki 
o novo zgrajenih in spremenjenih stavbah v katastru 
stavb oziroma v registru nepremičnin za del območja 
Slovenije (osrednji  del države), za katerega je 
izvedeno ciklično aerosnemanje (1115 listov DOF). 
 
Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2022 in se 
nadaljevale v letu 2023, se načrtuje sklenitev 
dvoletnih pogodb. 

 Množično vrednotenje nepremičnin  

6.4 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. 
Podpora postopku določanja modelov vrednotenja. 
Oblikovanje aplikacij, obrazcev in drugih gradiv. 
Tisk gradiv. 
Usposabljanja, izobraževanja in nabava strokovne 
literature. 
Zagotovitev tujih in domačih svetovalcev s področja 
množičnega vrednotenja nepremičnin. 
 

GI Nalogo delno izvaja GI. Nalogo delno izvaja GI. 

 Informatika in izdajanje podatkov  
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9 Distribucija in podpora uporabnikom   

9.1 Razvoj in podpora delovanju distribucijskega 
sistema 

 

  Zagotavljale se bodo informacije, podatki in 
storitve različnim uporabnikom – državna uprava, 
javna uprava, lokalne skupnosti, poslovni subjekti 
javnega in zasebnega prava, državljani, lastniki 
nepremičnin, strokovna in laična javnost ter 
institucije EU, preko elektronskih storitev kot tudi 
klasično preko okencev.  
 
Za potrebe dostopa in podpore uporabnikom je 
potrebno zagotavljati stalno informiranje, nadzor, 
podporo in neprekinjeno delovanje 
distribucijskega sistema, elektronskih storitev, 
portalov,  storitev, meta-podatkov in uporabniške 
podpore.  
  

Podatki se bodo izdajali v skladu z veljavno 
zakonodajo (ZDIJZ, ZEN, ZIPI, ZMVN, ZKN 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,  

– 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.  

 
Izvedena bo dopolnitev in prilagoditev storitev na 
distribuciji v skladu z zahtevami produkcije in 
uporabnikov. 
Posebna pozornost in aktivnosti bodo usmerjene 
integarciji in prehodu storitev na nove vsebine in 
strukture, ki se razvijajo v okviru programa projekta 
eProstor.  
V okviru aktivnosti se bodo financirale tudi  naloge za 
vzpostavitev sistem za upravljanje kakovosti podatkov 
in storitev. 

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

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).  

GI GI izvaja digitalizacijo zbirke aerosnemanj (filmi Arhiv analognih aerosnemanj obsega velike količine 
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in kontaktne kopije) na podlagi skupnega 
financiranja aktivnosti s strani Geodetske uprave 
RS in Arhiva RS. 

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 
natančno geometrično skeniranje filmov in narezanih 
filmov ter kontaktnih kopij. V letu 2022 se načrtuje 
zajem oziroma digitalizacija cca 10% filmov oziroma 
aeroposnetkov. 

9.2 Izdajanje podatkov SIGNAL   

 Zagotavljanje storitve dostopa do podatkov 
omrežja SIGNAL v realnem času za končne 
uporabnike in izdajanje RINEX podatkov. 

Koordinacija zagotavljanja storitev posredovanja 
preoblikovanih podatkov stalnih postaj GNSS SIGNAL 
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 Uredbo o 
podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov 
za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za 
souporabo podatkov in storitev (Uradni list RS, št. 
66/12). 

GI Izdajanje podatkov omrežja SIGNAL na GI kot 
javna služba. 

GI 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 RS  

 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 RS, kot tudi na področju 
vodenje in/ali odločanje v upravnih postopkih. 
Izobraževanje se bo izvajalo bodisi spletno ali v živo. 

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

GI bo v letu 2022 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 in 

publikacij 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 

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 mednarodnih 
združenj EuroSDR, PCC, UNGEGEN ter EUREF in 
EUPOS. Geodetska uprava RS bo izvajala regionalno 
povezovanje in sodelovala pri multilateralnih dogodkih 
drugih resorjev. V letu 2022 bo izvedeno tudi 
zasedanje geodetskih uprav ki delujejo na območju 
bivše avstro-ogrske monarhije (K&K). Slovenija bo v 
letu 2022 gostila tudi regionalno konferenco 
geodetskih uprav z območja zahodnega Balkana. 
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aktivnosti in sodelovanju pri multilateralnih 
dogodkih drugih resorjev.  

Sodelovali bomo na zasedanjih in generalnih 
skupščinah drugih mednarodnih organizacij, v katerih 
aktivno delujejo uslužbenci Geodetske uprave RS. 

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 letnega poročila in 
analiz za potrebe vključevanja v delo odbora 
delegatov Euro SDR.  

 
 

B. Naloge Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2022 s področja dela drugih resorjev 
 

Zap. št. Opis naloge 

12 Naloge GI s področja dela drugih resorjev  

12.1 Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) 

12.1.1 Tehnična pomoč, svetovanje, vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija 
uporabnikom  

 Naloga predstavlja permanentno nalogo in 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. 

12.1.2 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 2022. Nad 
izvedenimi hidrografskimi meritvami bo izveden nadzor in preverjena kvaliteta in natančnost 
podatkov. 
V letu 2021 se je začel nov petletni plan hidrografskih meritev in s tem ponovitev hidrografskih 
meritev na območju meritev iz prvega petletnega cikla, kar omogoča primerjavo globin slovenskega 
morja. 

12.1.3 GNSS izmera obalne linije in popis objektov za navigacijo 

 V letu 2022 se nadaljuje triletna naloga GNSS izmere obalne črte z namenom vzdrževanja baze 
podatkov in pomorskih kart. Predvidena je GNSS izmera druge tretjine slovenske obale. 

12.1.4 Organizacija in nadzor izvedbe določitve tipa morskega dna v slovenskem morju 

 Naloga obsega pripravo plana izvedbe določitve tipa morskega dna z namenom vzdrževanja baze 
podatkov in pomorskih kart. Območja določitve tipa dna za posamezno leto bi bila enaka kot za 
hidrografske meritve. Predvideno je, da bi podatke o tipu dna za celotno slovensko morje pridobili v 
petih letih. 
Naloga obsega pripravo metodologije določitve tipa dna. Po postopkih javnega naročanja bo 
sklenjena pogodba o izvedbi in pripravljen načrt izvedbe. Nad izvedbo določitve tipa dna bo izveden 
nadzor ob prisotnosti predstavnika GI, pred prevzemom podatkov bo preverjena njihova kvaliteta in 
natančnost. 

12.1.5 Organizacija konference Hidrografske komisije za Sredozemsko morje in Črno morje 
(MBSHC) 

 V letu 2022 je med 29.3. in 1.4. predvidena organizacija konference Hidrografske komisije za 
Sredozemsko morje in Črno morje (MBSHC - Mediterranean and Black Seas Hydrographic 
Commission), ki naj bi bila organizirana v Ljubljani.  
Ker trenutno stanje zaradi COVID-19 še vedno močno vpliva na samo organizacijo konference, je 
potrebno stalno spremljanje situacije in temu primerno bodo v naslednjih mesecih sprejete 
ustrezne odločitve o izvedbi konference. Obstaja tudi možnost, da bo konferenca potekala v 
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hibridnem načinu. 

12.1.6 Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi 

 Večletna naloga se nadaljuje tudi v letu 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 vključevanje novih občin, vzdrževanje podatkov že vključenih občin, 
nadgradnjo podatkovnega modela z upoštevanjem izboljšanih metod zajema (nove tehnologije, 
participativnost oseb z različnimi oviranostmi). Dodatno bodo aktivnosti obsegale povezovanje in 
vključevanje vsebin v procese urejanja prostora (priprava smernic, uporaba podatkovnih slojev za 
uporabo v prostorskem načrtovanju). Naloga vsebuje tudi vzdrževanje obstoječe platforme in 
nadgradnjo spletnih storitev za nadaljnjo uporabo (omogočanje spletnih storitev za posredovanje 
podatkov), prenos znanja ciljnim skupinam ter promocijske aktivnosti o ozaveščanju različnih 
potreb ranljivih skupin glede mobilnosti in dostopnosti. 

12.1.7 Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa 

 Naloga je nadaljevanje razvoja vsebin za podporo javnemu potniškemu prometu (JPP) na področju 

invalidov. V nalogi bo izdelan in testno preizkušen model participativnega zbiranja podatkov o 
javnem potniškem prometu za invalide. Aktivno bo vključen Nacionalni svet invalidskih organizacij 
Slovenije, ki združuje večino invalidskih organizacij v državi in s pomočjo katerega bodo zasnovane 
metode in podatkovni model za pridobitev detajlnih podatkov o uporabi javnega potniškega 
prometa. Dodatno bodo posodobljeni obstoječi (statistični) podatki, ki opredeljujejo poznavanje 
udeležbe invalidov v javnem potniškem prometu. 

12.1.8 Mreža polnilnic alternativnih goriv 

 Z razvojem električnih vozil postaja zelo pomembna vsebina spremljajoča infrastruktura, ki zajema 
tudi mrežo polnilnic. Naloga vključuje pripravo metodologije inicialnega zajema podatkov ter 
parametrov za spremljanje razvoja in podatkov na tem področju. Drugi del vsebine je na osnovi 
izdelane metodologije izvesti inicialni zajem podatkov v celotni državi (inicialni podatkovni sloj 
mreže polnilnic alternativnih goriv). 

12.1.9 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. 

12.2 Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) 

12.2.1 Tehnična pomoč in svetovanje MZZ  

 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 se nadaljuje za obdobje 2022-2023. 

12.3 Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 

12.3.1 Obnova podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi 
razpoložljivih ortofoto (DOF) posnetkov 

 Stalna naloga GI je izvajanje vzdrževanja evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 
skladno z določili Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 122/08, 4/10 in 110/10). Dinamika vzdrževanja te 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.  

12.4 Ministrstvo za okolje in prostor  

12.4.1 Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora (pogodba 2021) 

 V okviru teh nalog je bila v 2021 sklenjena dvoletna pogodba in razpisanih več nalog, od katerih sta 
bili v 2021 že zaključeno oziroma izvedeno ovrednotenje kazalnikov za spremljanje izvajanja 
pomorskega prostorskega načrta (PPN). Ostale naloge (uskladitev in vzdrževanje podatkov 
evidence stavbnih zemljišč na državni ravni, tehnični pregledi gradiv v postopkih priprave 
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prostorskih aktov in vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov, zajem podatkov monitoringa posegov v 
prostor, posodobitev kazalnikov prostorskega razvoja in vzdrževanje pripadajoče spletne aplikacije) 
bodo zaključene in izplačane v letu 2022. 

12.4.2 Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora (pogodba 2022) 

 V letu 2022 bo v okviru razvojnih in strokovno tehničnih nalog zagotovljena pomoč pri tehničnih 
pregledih gradiv v postopkih priprave prostorskih aktov in vzdrževanju zbirk prostorskih podatkov, 
zajemu podatkov monitoringa posegov v prostor, zagotovitvi podatkov urejenega pravnega stanja v 
prostoru na državni ravni, transformaciji podatkov o poseljenih zemljiščih iz D48/GK v D96/TM na 
osnovi premika ZK točk, vzpostavitvi in vzdrževanju podatkov o razvrednotenih območjih  ter drugih 
strokovno tehničnih nalogah na področju urejanja prostora. Načrtuje se sklenitev dvoletne pogodbe 
za leti 2022 in 2023. 

12.4.3 Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje 

 Za izvedbo pilotnega projekta je bila v letu 2021 sklenjena dvoletna pogodba. 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, izdelavo predlogov 
strokovnih podlag, idr.), preizkušena bo uporaba naprednih tehnologij pri vizualizaciji in 
interpretaciji prostorskih podatkov. Naloge bodo izvedene na območju izbranih občin oziroma regij. 
Izdelane metodologije in predlogi prostorskih aktov bodo vključevali zahteve zakonodaje in sledili 
ciljem na področju podnebnih sprememb. Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023. 

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 

 Stalno in neprekinjeno distribuiranje posameznih urnih paketov podatkov RINEX z državnih postaj 
GNSS in z vzorčenjem 30 s, na ftp naslov naročnika z minimalno možno zakasnitvijo; nadzor 
delovanja distribucijskega modula za obdobje enega leta (nadaljevanje iz leta 2021). 

12.5.2 
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). 

12.6 Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode 

12.6.1 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 Direkcije za vode  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, zasnova informacijskega sistema in izvedba kartografskih in analitičnih nalog – 
večletna naloga, nadaljevanje iz leta 2021. 
 

12.7 Stanovanjski sklad Republike Slovenije 

12.7.1 Podpora izvajanju javne najemne službe v Sloveniji 

 Eden od temeljnih ciljev stanovanjske politike v RS je vzpostavitev »javne najemne službe« (JNS), 
ki prične svoje operativno delovanje s 1.1.2022. Pravno podlago za vzpostavitev zagotavlja 
dopolnjen stanovanjski zakon (SZ-1E).  Operativna vzpostavitev JNS ter procesi izvedbe bodo 
podrobneje predpisani v  novi uredbi (v procesu priprave). JNS je usmerjena v spodbujanje oddaje 
stanovanj zasebnih lastnikov nenaseljenih ali zanje neustreznih stanovanj za dolgoročni najem. 
Naloga glede na določila zakonskih in drugih predpisov obsega vzpostavitev podpornega in 
izvedbenega okolja javne najemne službe, vključno z analitično podporo, gradnjo mreže izvajalcev, 
podporo projektni pisarni, spremljanju kakovosti izvajanja  ter  promociji. 
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12.8  Ministrstvo za pravosodje 

12.8.1 Nepremičnine v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za pravosodje – 
Nadgradnja evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega informacijskega 
sistema 

 Tretja faza projekta obsega urejanje in nadaljnjo vektorizacijo podatkov o stavbah ter nadgradnjo 
informacijskega sistema z vključitvijo novih vsebin: spremljanje porabe energije v realnem času, 
povezava s podatki o osnovnih sredstvih, vključitev podatkov o gradbenih in uporabnih dovoljenjih. 
Nadgradnja bo ravno tako zajemala pilotni poskus informacijske povezave za spremljanje 
sprememb v izvornih evidencah GURS. Naloga je večletna. 

12.8.2 Zajem podatkov in vzpostavitev podatkovne baze o dostopnosti objektov pravosodnih 
organov na območju Republike Slovenije za funkcionalno ovirane osebe 

 Vsebina naloge obsega zajem podatkov o dostopnosti objektov pravosodnih organov na območju 
Slovenije za funkcionalno ovirane osebe ter vzpostavitev podatkovne baze, za še preostale lokacije, 
ki jih uporabljajo pravosodni organi in ki so v večjem delu v najemu. Število novih objektov za 
zajem je ocenjeno na okvirno do 30, ob tem pa bodo posodobljeni še podatki že popisanih lokacij 

(do 10 lokacij). Osnova za zajem je metodologija za ocenjevanje dostopnosti stavb pravosodnih 
organov, ki je bila razvita v Ciljnem raziskovalnem projektu v letu 2020 (CRP 2019) in vključuje 
ocenjevanje zunanjega dostopa ter ocenjevanje notranjega dostopa za funkcionalno ovirane osebe. 
Končni rezultat bo enovita in celostna pokritost vseh objektov pravosodnih organov v RS s podatki 
o dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe. S tem bodo na enem mestu zbrani vsi podatki, ki 
bodo koristni funkcionalno oviranim osebam pri načrtovanju njihovih poti, Ministrstvu za pravosodje 
pa v pomoč pri načrtovanju nadaljnjih investicij za zagotovitev dostopnosti na tem področju. Gre za 
nadaljevanje že sklenjene pogodbe iz leta 2021 v leto 2022 in s tem zaključek naloge. Ob koncu 
naloge bo narejen tudi celostni pregled popisanega stanja v preteklih in tekočem letu ter v poročilu 
kot zaključek predstavljen kratek povzetek izvedenega z nadaljnjimi navodili glede vzdrževanja 
podatkov v spletnih pregledovalnikih. 

12.9  Ministrstvo za obrambo 

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

 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 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 se izvaja v letih 2021 in 2022, v razmerju financiranja 45,2% : 54,8%. 
V letu 2022 bosta izvedena razvoj in optimizacija aplikacije za delo na namiznem računalniku. 
Izdelana bodo navodila za uporabo in tehnično poročilo. 

12.10 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

12.10.1 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 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. Neizvedena 
naloga - prenos iz leta 2021 v izvedbo leta 2022. 

12.11 Agencija za varnost v prometu 

12.11.1 Prostorska podatkovna podpora upravljanju šolskih poti 

 Naloga je usmerjena v ranljivo skupino šolajočih otrok v prometu in sicer v prostorsko podporo  
upravljanju vsebin šolskih poti. Smernice za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, kriteriji in 
pregled varnosti na šolskih poteh ter označevanje šolskih poti, vsebujejo tudi priporočila za izdelavo 
grafičnih prikazov šolskih poti. Glede na raznolikost šolskih okolišev, različno znanje pripravljavcev 
ter različno dostopne prostorske podlage je smiselno obstoječe smernice nadgraditi s podatkovnim 
standardom, ki bo omogočal enoličen pogled na šolske poti v celi državi. Na osnovi takšne 
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standardizacije bo mogoče izvajati tudi  periodične analize stanja z možnostjo priprave ukrepov. 
Vsebina naloge vključuje tri faze: pripravo metodologije-standarda za pripravo in zapis grafičnih 
prikazov šolskih poti, analizo obstoječih podatkov in priprava migracijskih pravil za prenos v novo 
obliko ter testno izvedbo v izbranem okolju občin. 

 
 

        C. Program projektov eProstor 
 

Zap. 
št. 

Opis naloge Program 2022 

III. Informacijska prenova nepremičninskih evidenc  

III. 1. Ureditev podatkov za potrebe implementacije  
 
 
 
Ureditev grafičnih podatkov za migracijo ZK 

 
 
 
 
 
 
 
Ureditev in priprava podatkov za migracijo 2. faza 
(vsi ostali podatki) 
 
 
 
 
 
 
 
Priprava in migracija podatkov o postopkih 
 
 
 
 
 
Priprava in migracija podatkov arhiva 
 
 
 
 
 
 
Priprava in izvedba migracije postopkov zemljiškega 
katastra in katastra stavb v delu 
 

 

Pred implementacijo v nov podatkovni model se 
uredijo podatki iz obstoječega sistema, ki so 
predvideni za vodenje in vzdrževanje v 
prenovljenem podatkovnem modelu. 
 

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 
(prenos v novo bazo grafičnih podatkov ZK). 
Naloga se izvaja v večkratnih iteracijah. 
 
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 
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. 
 
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.  
 
Dokumenti iz obstoječega digitalnega arhiva 

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 IS 
Kataster v letu 2022 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 
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podatkovnega modela v informacijski rešitvi IS 
Kataster, bo potrebno izvesti pregled in tehnično 
ureditev podatkov v cca 10.000 oddanih elaboratih 
geodetskih storitev, ki bo omogočala izvedbo 
sprememb v okviru nove informacijske rešitve IS 
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 
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. 
 

III. 2. Informacijska prenova  
Izdelava aplikacije za vodenje vseh atributnih 
podatkov nepremičninskih evidenc in grafičnih 
podatkov katastra stavb, registra prostorskih enot 
in državne meje 
 
 
Spremljanje in nadzor del informacijske prenove 
nepremičninskih evidenc 

 
 
 
Izvedba vključitev prenovljenih procesov v 
prenovljen informacijski sistem nepremičninskih 
evidenc  
 
 
 
 
 
Implementacija prenovljenega sistema 
nepremičninskih evidenc 
 
 

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.  
 
V fazi razvoja in izdelave aplikativne rešitve za 
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. 
 
Razvoj in izdelava aplikativne rešitve za podporo 
procesom vodenja in vzdrževanja nepremičninskih 
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). 
 
Izvedba implementacije, ki se bo izvajala 
postopoma in deloma vzporedno z izdelavo nove 
informacijske rešitve, vključuje vzporedno 
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Informacijska prenova katastra gospodarske 
infrastrukture in implementacija prenovljenega 
sistema  
 
 
 
Modeliranje procesov evidentiranja nepremičnin in 
sprememba organizacije del Geodetske uprave RS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vzpostavitev evidence državne meje (EDM) 

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. 
 
Razvoj in izdelava aplikativne rešitve za vodenje in 
vzdrževanje podatkov v zbirnem katastru GJI. V 
sklop izdelave aplikativne rešitve je vključena  tudi 
priprava in obdelava obstoječih podatkov vodenih v 
zbirnem katastru GJI za migracijo v nov podatkovni 
model.  
  
Končno oblikovanje sprememb procesov na osnovi 
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). 
 
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. 

 
 

 
 
6.2 Naloge financirane iz skladov evropske skupnosti 
 
V letu 2022 bo GI izvajal naslednje projekte financirane iz skladov evropske skupnosti: 

Naslov projekta Program Vloga inštituta Zaključek 

Ister Program Interreg 
Danube transnational  

Partner 2022 

EMODnet High Resolution Seabed Mapping 3 EASME/EMFF Partner 2023 
 

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. 
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6.3 Naloge na področju raziskovalne in razvojne dejavnost 
 

Naslov projekta Program Vloga 
inštituta 

Zaključek 

Lidarsko podprte prostovoljske geografske 
informacije za ugotavljanje topografskih sprememb 

Aplikativni raziskovalni 
projekt 

Nosilec 2022 

Geokinematski model ozemlja Slovenije - SLOKIN Temeljni raziskovalni 
projekt 

Partner 2023 

Povezljivost prostorskih podatkov uradnih evidenc s 
podatki katastra nepremičnin 

Ciljni raziskovalni projekt Partner 2023 

GeoBIM in državni geosetski podatki Ciljni raziskovalni projekt Nosilec 2023 
 

GI se skupaj s partnerji že intenzivno pripravlja na prijavo novih projektov po prihajajočih razpisih. 
 

 
 

6.4 Ostale naloge 
 
Poudarki pri izvedbi ostalih nalog tudi v letu 2022 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 2022 predstavljajo obstoječe pogodbe v izvedbi, 
dokument »Program dela državne geodetske službe za leto 2022«, objavljena gradiva strateških in operativnih 
usmeritev na državnem in lokalnem nivoju, dokumenti s področja priprave projektov financiranih iz virov EU in 
objavljeni gospodarski kazalniki, ob tem pa permanentno spremljanje dinamike trga na področju dejavnosti in iz 
tega izvirajoče dolgoletne izkušnje. V predlogu plana so upoštevana tveganja oziroma verjetne spremembe 
prioritet pri izvedbi nalog javne službe v letu zaporedne izvedbe volitev državnih organov, vpliv na pripravo plana 
pa so imele zopet tudi izkušnje s spremljanjem razvoja 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 2022 
 

Vrsta prihodka Znesek 

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in po pooblastilu 2.314.000 € 

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe-skladi evropske skupnosti 70.000 € 

Prihodki iz storitev na področju raziskav in razvoja 80.000 € 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 400.000 € 

Drugi prihodki 11.000 € 

Skupaj 2.875.000 € 

 
 
 
 
 
7.2 Plan odhodkov za leto 2022 
 

Vrsta odhodka Znesek 

Investicije 100.000 € 

Material 35.000 € 

Storitve 950.000 € 

Plače 1.750.000 € 

Stroški/odhodki drugi 40.000 € 

Skupaj 2.875.000 € 

 
 
 
 
 
Vodstvo, ob sicer izjemno 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 zato ostaja zavezano 
k permanentnemu spremljanju vseh parametrov poslovanja in ukrepanju ob zaznanih odklonih oziroma tveganjih. 
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8 Kadrovska politika 
 
 
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.  
 
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 2022 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 2022 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. 
 
 



Plan del Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2022 

 
 

87 
 

 
 
 
 
 
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 2022 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 2022 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 3 

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 je ena sodelavka 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. 

januarja 2022  

Ocenjeno število zaposlenih 

na dan 1. januarja 2023  

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 

storitev na trgu 

15 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 

3 3 

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 – ZZDej- 
K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega 
odstavka 34. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – 
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 
152/20 – ZZUOOP, 203/20 – 
ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) 

  

10. Sredstva iz sistema javnih 
del 

  

11. Sredstva raziskovalnih 
projektov in programov 
ter sredstva za projekte 
in programe, namenjene za 
internacionalizacijo in kakovost 
v izobraževanju in znanosti 

3 3 

   

Skupno število vseh zaposlenih 
(od 1. do 11. točke) 

51 51 

Skupno število zaposlenih pod 
1., 2., 3. in 4. točko 

30 30 

Skupno število zaposlenih pod 
5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko 

21 21 

 
Nihanja v številu zaposlenih, glede na posamezni vir financiranja med posameznimi obdobji delovanja, so stalnica 
v poslovanju GI in nujna posledica načina financiranja. Nihanja se odražajo zlasti 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.  



Plan del Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2022 

 
 

89 
 

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 2022 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 5.000 € 

Nakup drobnega inventarja 5.000 € 

SKUPAJ 100.000 € 

 
Tabela:Investicijski stroški 

 
V letu 2022 je planirano nadaljevanje nujnih vzdrževalnih del prostorov inštituta (beljenje, menjava luči ter v 
manjši meri tudi instalacij). 
  
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 delež sredstev za investicije je namenjenih nakupu računalniške opreme in vključuje: 

1. nakup novih in nadgradnje obstoječih računalnikov, diskovnih polj in druge strojne računalniške opreme, 
2. nakup računalniških programov, plačilo licenc, plačilo vzdrževalnih pogodb za računalniške programe in 
3. nakup oz. nadgradnjo računalniškega omrežja in mrežnih komponent. 

 
 
10 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 2022                

                       

Milan Brajnik, direktor  
 

 


