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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Program dela državne geodetske službe za leto 2019 – predlog za 
obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 
77/10 in 61/17 – ZAID) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela naslednji 
sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program dela državne geodetske službe za leto 
2019. 

                                                                                Stojan TRAMTE
                    GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo: 
– Ministrstvo za okolje in prostor 
– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije 
– Ministrstvo za finance  
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga gradiva po nujnem ali skrajšanem postopku 
v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: /
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Tomaž PETEK, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije
- Anton KUPIC, sekretar, Geodetska uprava Republike Slovenije
- mag. Dušan MITROVIĆ, direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin, 

Geodetska uprava Republike Slovenije
- Franc RAVNIHAR, direktor Urada za nepremičnine, Geodetska uprava Republike 

Slovenije
- mag. Jurij REŽEK, direktor Urada za geodezijo, Geodetska uprava Republike 

Slovenije
- Mateja OMEJC, direktorica Glavnega urada, Geodetska uprava Republike Slovenije
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3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega 
gradiva: /
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /
5. Kratek povzetek gradiva:
Program dela državne geodetske službe za leto 2019 je pripravljen v skladu z Zakonom o 
geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID; v nadaljevanju: ZGeoD-
1), ki v 29. členu določa, da mora Geodetska uprava Republike Slovenije pripraviti in 
predložiti Vladi Republike Slovenije v sprejem letni program državne geodetske službe, ki 
mora vsebovati podrobnejšo opredelitev in predvideni obseg nalog državne geodetske 
službe ter predvideno višino sredstev za izvajanje teh nalog. ZGeoD-1 določa, da mora 
Vlada Republike Slovenije sprejeti letni program državne geodetske službe za tekoče leto 
in poročilo o izvedbi letnega programa državne geodetske službe za preteklo leto 
najpozneje do 1. februarja tekočega leta.

V Programu dela državne geodetske službe za leto 2019 so opredeljene vse naloge, ki jih 
Geodetska uprava Republike Slovenije izvaja s sredstvi sprejetega proračuna Republike 
Slovenije. Podrobneje pa so opisane tiste naloge, ki jih bo Geodetska uprava Republike 
Slovenije v letu 2019 oddala v izvedbo zunanjim izvajalcem na podlagi postopkov javnega 
naročanja. Tako kot v preteklih programih je tudi v Programu dela državne geodetske 
službe za leto 2019 velika pozornost usmerjena v posodobitve evidentiranja nepremičnin 
ter razvoja celovitega nepremičninskega sistema in nacionalne prostorske podatkovne 
infrastrukture z namenom zagotavljanja podatkov ter storitev vsem uporabnikom, zlasti 
za podporo izvajanja politike urejanja prostora in okolja, zemljiške politike in kmetijske 
politike ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami.

V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
(CCI 2014SI16MAOP001) je za drugo prednostno os napisana zaveza za zagotovitev 
večje preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju 
nepremičnin. Za uresničitev tega cilja sta Geodetska uprava Republike Slovenije in 
Ministrstvo za okolje in prostor v tej finančni perspektivi pripravila več povezanih 
projektov, ki so združeni pod naslovom »Program projektov eProstor (eProstor)«. Konec 
avgusta 2016 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala odločitev 
o podpori za eProstor in sicer za petletno obdobje (2016 – 2021) v skupni višini 22,4 
milijona evrov, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.

Geodetska uprava RS bo v letu 2019 nadaljevala z izvedbo nalog Programa projektov 
eProstor, ki bodo omogočile tehnično povezavo podatkov zemljiškega katastra s podatki o 
namenski rabi prostora, in nalog, povezanih s povezovanjem podrobnejših dejanskih rab
zemljišč.

Naloge, opredeljene v Programu dela državne geodetske službe za leto 2019, so 
usmerjene tudi v izboljšavo kakovosti in popolnosti podatkov ter usklajenosti povezovanja 
nepremičninskih evidenc.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  t e r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja NE
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– razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 
organizacij

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: V Programu dela 
državne geodetske službe za leto 2019 so opredeljena tudi finančna sredstva drugih 
resorjev za naloge, ki jih bo izvajal Geodetski inštitut Slovenije, ki je javni zavod v 100 % 
lasti Republike Slovenije in za katerega Geodetska uprava Republike Slovenije v skladu z 
ZGeoD-1 pripravlja program dela.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 2512-11-0012

153338 Plače 15.400.000

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 2512-11-0012

153339 Materialni 
stroški

900.533

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 2552-17-0001

153340 Investicije 
in inv. vzdrževanje 
drž. organov

115.407

Geodetska uprava 
Republike Slovenije

2512-11-0001 
2512-11-0002 
2512-11-0005
2552-17-0001

153341 
Evidentiranje 
nepremičnin

1.384.200
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Geodetska uprava 
Republike Slovenije

2512-11-0003 
2512-11-0004
2552-17-0001

153342 Geodezija, 
topografija in 
kartografija

1.010.000

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 2512-06-0003

153343 Množično 
vrednotenje 
nepremičnin

1.015.000

Geodetska uprava 
Republike Slovenije

2512-11-0006
2512-11-0007
2552-17-0001

153344 
Posredovanje 
podatkov

537.000

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 2512-11-0012

2552-17-0001

153346 Poslovni 
prostori – sredstva 
najemnine

2.400

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 2512-11-0012

2552-17-0001

153347 Osnovna 
sredstva - kup. od 
prod. drž. prem.

7.000

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 2512-11-0006

2552-17-0001

153348 Glavni 
urad - geodetski 
podatki

280.000

Geodetska uprava
Republike Slovenije

2512-11-0012
2552-17-0001

153349 Osnovna 
sredstva in 
aktivirane bančne 
garancije –
sredstva 
odškodnine

5.000

Geodetska uprava 
Republike Slovenije

2552-16-0001
2552-16-0002
2552-16-0003

160272 PN2.2-E-
prostor-14-20-V-
EU

2.653.780 

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 2552-16-0001

2552-16-0002
2552-16-0003

160273 PN2.2-E-
prostor-14-20-V-
slovenska 
udeležba

663.445 

Geodetska uprava 
Republike Slovenije

2552-16-0001
2552-16-0002
2552-16-0003

160274  PN2.2-E-
prostor-14-20-Z-
EU

2.412.620

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 2552-16-0001

2552-16-0002
2552-16-0003

160275 PN2.2-E-
prostor-14-20-Z-
slovenska 
udeležba

603.155

Geodetska uprava 
Republike Slovenije

2552-18-0001

180107 
Teritorialno 
sodelovanje – 14-
20-
HARMODATA/INT
ERREG - EU

34.731

Geodetska uprava 
Republike Slovenije

2552-18-0001

Teritorialno 
sodelovanje – 14-
20-
HARMODATA/INT
ERREG –
slov.udeležba

6.129

SKUPAJ 27.030.400
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunsk
e postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je  b i lo  predhodno objav l jeno na sp le tn i  s t ran i  
predlagatelja:

NE

Glede na naravo in vsebino gradiva njegova objava na spletni strani ministrstva oziroma 
javna obravnava ni potrebna.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti:       DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:       NE

                   Simon ZAJC
    MINISTER

PRILOGA:   predlog Programa dela državne geodetske službe za leto 2019
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