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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problemov 

Za kakovostno prostorsko načrtovanje, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora za dosego 

skladnega in trajnostnega prostorskega razvoja, so ključnega pomena celoviti podatki o stanju v 

prostoru. Na osnovi teh podatkov se namreč pripravlja in izdeluje prostorske akte in opravlja z njimi 

povezane storitve za načrtovanje posegov v prostor in prostorske ureditve. 

Na področju urejanja prostora v Sloveniji je veliko zbirk prostorskih podatkov že vzpostavljenih, vendar 

zbirke iz vsebinskega ali tehničnega vidika ter uporabe podatkov za nadaljnje delo niso ustrezno 

pripravljene. Eden od razlogov za zgoraj navedeno stanje je vodenje in upravljanje velikega števila 

podatkov s strani nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) in različnih upravljalcev podatkov.  

Druge težave so, da so posamezne zbirke podatkov locirane na različnih spletnih mestih, v ločenih 

evidencah po posameznih področjih, kar prostorskim načrtovalcem, občinam in drugim uporabnikom 

podatkov zaradi nepreglednosti pri iskanju jemlje veliko časa, posledično pa tudi finančna sredstva. 

Pogosto se zgodi, da iskane zbirke niso izdelane, vendar s tem podatkom nismo seznanjeni vnaprej, 

oziroma je dostop do podatkov mogoč le na zahtevo. Po pridobitvi podatkov pa je naslednje 

vprašanje, ali je oblika teh podatkov primerna za neposredno uporabo za pripravo prostorskih aktov 

oziroma ali je potrebno podatke v nadaljevanju ponovno obdelati. 

NUP na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) podajajo smernice za 

svoje delovno področje, s katerimi konkretizirajo določbe predpisov in drugih aktov svojega področja 

in tvorijo del državnega prostorskega reda. Občine in načrtovalci jih morajo upoštevati v postopkih 

priprave prostorskih aktov. NUP pri podaji smernic izhajajo iz svojih predpisov in baz podatkov, ki jih 

vodijo, vendar smernice po obliki, vsebini ali načinu priprave niso poenotene, zato tudi podatki v 

smernicah niso povsem primerljivi. Določene smernice so predstavljene precej obširno z navedbo 

večjega števila podatkov, s katerimi NUP razpolagajo, druge so z informacijami skope. Naslednja 

težava je tudi leto izdelave smernic, saj morajo biti smernice ažurne in temeljiti na najnovejših 

podatkih. Zbirke podatkov so locirane na različnih spletnih mestih. 

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) omogoča vpogled v prostorske podatke o 

državnih in občinskih prostorskih aktih preko prostorskega informacijskega sistema (PIS). Ta sistem je 

prvenstveno namenjen opravljanju nalog države in spremljanja nalog občin na področju urejanja 

prostora (vključno s pripravo in sprejemom prostorskih aktov države in občin ter spremljanjem stanja 

prostora) ter za omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. Vendar pa prostorski 

informacijski sistem ne vsebuje prostorskih podatkov, kot so varstveni režimi, podatki o dejanski rabi 

prostora, podatki o gospodarski in javni infrastrukturi (v nadaljevanju podatki GJI), in drugi prostorski 

podatki, relevantni za prostorsko načrtovanje.  

Le z zagotovitvijo enotnih, digitalno dostopnih, vsebinsko in tehnično popolnih ter ažurnih podatkov 

je mogoče vzpostaviti sistem uravnoteženega in dolgoročnega načrtovanja posegov v prostor. 
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1.2 Določitev izhodišč za nalogo 

Dogovorjena izhodišča za izvedbo naloge so bila: 

 Osnovni vir za pridobitev podatkov so predstavljale smernice državnih NUP, veljavne v času 

izvedbe naloge, drugi kriterij glede uporabe podatka v procesih prostorskega načrtovanja je 

podal prostorski načrtovalec, ki se aktivno ukvarja z izdelavo prostorsko izvedbenih aktov; 

 V nalogo so vključene izdelane smernice: 

o Splošne smernice s področja razvoja poselitve  

o Splošne smernice s področja trajnostne mobilnosti  

o Splošne smernice s področja energetike  

o Splošne smernice za področje kmetijskih zemljišč  

o Splošne smernice za področje gozdarstva  

o Splošne naravovarstvene smernice  

o Splošne smernice s področja upravljanja z vodami  

o Splošne smernice za področje varstva nepremične kulturne dediščine  

o Splošne smernice s področja obrambe  

o Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva 

pred požarom  

o Splošne smernice s področja rudarstva   

o Smernice za področje avtocest 

o Splošne smernice o omejitvah rabe prostora in posebne rabe voda v varovalnem 

območju referenčnih merilnih postaj;  

 Pregledani so bili podatki NUP brez splošnih smernic za naslednja področja: 

o Področje vojnih in prikritih grobišč; 

o Področje pomorskega in zračnega prometa; 

o Področje cestnega in železniškega prometa; 

o Področje blagovnih rezerv; 

o Drugi podatki iz področij, ki so določena v ZUreP-2 (39. člen) kot področja, na katerih 

delujejo državni NUP, če prostorski akt posega v njihovo področje del (naloga se je 

začela v času ZUreP-2); 

 Kot zakonsko podlago za nalogo se uporablja relevantna določila Zakona o urejanju prostora 

(ZUreP-3), zakonske in podzakonske predpise, črpane iz smernic; 

 Pridobljene podatke iz smernic, splošne smernice in seznam državnih NUP smo tekom 

izvajanja naloge posodabljali. Zadnji presečni datum pregleda podatkov je 30. 9. 2022. 

1.3 Namen in cilji naloge 

Glede na opisane probleme v uvodu naloge je namen naloge dobiti pregled nad trenutnim stanjem 

prostorskih podatkov in priti do celovitega seznama, kateri prostorizirani in neprostorizirani prostorski 

podatki v Republiki Sloveniji obstajajo oz. bi morali obstajati pri različnih inštitucijah in so potrebni za 

prostorsko načrtovanje predvsem na prostorsko izvedbeni ravni (za pripravo OPN / DPN / OPPN). 

Naloga se osredotoča na podatkovne baze državnih nosilcev urejanja prostora oziroma podatke, ki jih 
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morajo na podlagi zakona oz. drugega predpisa zagotavljati državne inštitucije, kot tudi na izkušnje 

prostorskih načrtovalcev v praksi. 

 

Cilji naloge so: 

- Pregledati in oceniti trenutno stanje kakovosti in uporabnosti zbirk podatkov na osnovi 

smernic državnih nosilcev urejanja prostora; 

- Pregledati in oceniti trenutno stanje zbirk podatkov državnih nosilcev urejanja prostora, ki 

nimajo izdelanih smernic; 

- Pregledati zbirke podatkov, ki jih smernice ne navajajo, a so uporabne v procesih prostorskega 

načrtovanja; 

- Izdelati anketo o izkušnjah prostorskih načrtovalcev glede uporabe podatkov iz smernic 

državnih nosilcev urejanja prostora; 

Končni cilj je zagotoviti večjo preglednost in poenotenost smernic in zbirk podatkov, dolgoročno 

gledano pa pospešitev postopkov prostorskega načrtovanja in posegov v prostor. 

 

1.4 Terminologija 

NUP  nosilec urejanja prostora 

OPN  občinski prostorski načrt 

DPN  državni prostorski načrt 

OPPN  občinski podrobni prostorski načrt 

PIA  prostorsko izvedbeni akti 

PSP  prikaz stanja prostora 

AN  akcijski načrt 

SP  strokovna podlaga 

OP  okoljsko poročilo 
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2 PREGLED SPLOŠNIH SMERNIC NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA 

2.1 Nosilci urejanja prostora (NUP) 

NUP so skladno z ZUreP-3 ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih 

pooblastil, ki sodelujejo in se usklajujejo v postopku priprave prostorskih aktov In v postopkih 

državnega prostorskega načrtovanja. Nosilci urejanja prostora so državni in lokalni, pri čemer se 

naloga osredotoča na državne nosilce urejanja prostora, kamor spadajo glede na 41. čl. ZUreP-3 

ministrstva, ki skrbijo za enotno zastopanje vseh resornih javnih interesov. Zadnji seznam državnih 

nosilcev urejanja prostora je bil na spletni strani ministrstva objavljen 17. marca 2022 in vključuje 

naslednje nosilce: 

1. Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja 

2. Za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, 

Direktorat za kmetijstvo 

3. Za področje gozdarstva in lovstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo (gre za zadnje spremembe z objavo dne 

17.3.2022, ki v nalogi še niso popravljene) 

4. Za področje ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat 

za hrano in ribištvo (gre za zadnje spremembe glede z objavo dne 17.3.2022, ki v nalogi še niso 

popravljene); 

5. Za področje upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode 

6. Za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE (MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN 

PROSTOR) 

7. Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 

dediščino 

8. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: MINISTRSTVO ZA 

INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet; DARS, Družba za avtoceste v Republiki 

Sloveniji d. d.  

9. Za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno 

mobilnost in prometno politiko 

10. Za področje pomorskega in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, 

Direktorat za  

11. Za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo 

12. Za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo 

13. Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in 

reševanje 

14. Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko 

15. Za področje vojnih in prikritih grobišč: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za vojaško 

dediščino 

16. Za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO. 
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Naloga se je začela izvajati v času ZUreP-2, ki je v 39. čl. navedel, da so lahko državni nosilci urejanja 

prostora tudi ministrstva, pristojna za meteorologijo, mejne prehode, veterino, carino, policijo, jedrsko 

varnost in zunanje zadeve, v kolikor prostorski akt posega v njihovo področje dela. Ta področja samo 

pred sprejetjem zakona že pregledali in so vključena v Prilogo E3, vendar so ustrezno ločena od ostalih 

podatkov. 

2.2 Splošno o smernicah NUP 

Smernice obrazloži 16. člen ZUreP-3, ki ga definira kot dokument, v katerem NUP-i konkretizirajo 

zahteve predpisov in usmeritve razvojnih dokumentov s svojega delovnega področja tako, da je te 

zahteve in usmeritve mogoče upoštevati pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov. 

Normativne zahteve glede podatkov, ki se izdajajo v okviru smernic NUP iz 16. člena ZUreP-3 , so: 

 Smernice morajo biti strukturirane glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta; 

 Smernice morajo biti pripravljene za območje celotne države, lahko pa tudi za manjše 

teritorialne in funkcionalne enote glede na prepoznavne značilnosti in potrebe tistega 

območja ali glede na teritorialno organiziranost nosilcev urejanja prostora; 

 Smernice morajo vsebovati vse podatke, ki so v izvorni pristojnosti nosilca urejanja prostora in 

so potrebni za pripravo prostorskih izvedbenih aktov ter informacije o metapodatkih in 

dostopu do podatkov; 

 Podatki ki se posredujejo s smernicami, morajo biti pripravljeni v ustrezni digitalni obliki, ki je 

neposredno uporabna za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, nosilec urejanja prostora pa 

mora zagotavljati dostop do teh podatkov; 

 Smernice se objavijo v prostorskem informacijskem sistemu. 

 

ZUreP-3 v primerjavi s prejšnjim ZUreP-2 smernic ne deli več na splošne in konkretne, vsebina, oblika 

in način priprave smernic pa se podrobneje predpiše s strani vlade (javno dostopen je osnutek uredbe 

o smernicah nosilcev urejanja prostora), kar bo izboljšalo enotnost smernic. Prav tako ZUreP-3 

predpisuje, da bodo smernice državnih NUP objavljene v prostorskem informacijskem sistemu, kar 

trenutno še ni na voljo. 

2.2.1 Dostopnost in stanje smernic 

Večina smernic državnih NUP je prosto dostopna na spletnih straneh NUP ali upravljalcev podatkov, 

za določene smernice pa smo zaprosili nosilce, ker javno dostopnih informacij o stanju smernic ni na 

voljo. Smernice, ki v času nastanka naloge niso izdelane ali so v pripravi, so: 

- Smernice za področje cestnega prometa državne cestne infrastrukture - ostale državne ceste, 

upravljalec Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) (poslana so bila zbrana strokovna izhodišča za 

pripravo smernic); 
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- Smernice za področje železniškega prometa ( v času izdelave naloge ne obstajajo, vendar se z 

imenovanjem novega nosilca urejanja prostora pojavljajo pobude za začetek priprav); 

- Smernice za področje zračnega prometa (so v pripravi, poslana je bila delovna verzija in zbirke 

podatkov); 

- Smernice za področje ribištva (niso izdelane); 

- Smernice za področje lovstva (niso izdelane); 

- Smernice za področje pomorskega prometa (so v pripravi, poslan je bil osnutek smernic za 

področje plovbe po celinskih vodah, manjkajo še smernice skladnosti s pomorskimi predpisi), 

- Smernice za področje blagovnih rezerv (niso izdelane); 

- Splošne smernice za področje vojnih in prikritih grobišč (so v pripravi, poslano stanje glede 

dostopnosti podatkov). 
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3 IZDELAVA POPISA STANJA ZBIRK PODATKOV DRŽAVNIH 
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  

 

Za omogočanje enostavnejšega pregleda nad prostorskimi podatki je bil izdelan popis stanja zbirk 

podatkov NUP, ki jih upravljajo različne državne institucije. Rezultat pregleda podatkov sta dva 

seznama – popis stanja zbirk podatkov iz splošnih smernic NUP in popis stanja zbirk podatkov NUP, ki 

smernic nimajo izdelanih.  

3.1 Navodila za izdelavo popisa stanja zbirk podatkov 

Za pripravo popisa stanja podatkov so bila izdelana navodila in šifrant z opredelitvijo vsebinskih 

sklopov in podatkovnih nizov, po katerih se zajema podatke. Vsi podatkovni nizi so opisani in 

definiranimi z zalogami vrednosti. Določeni podatkovni nizi vsebujejo opombe z dodatno 

obrazložitvijo podatkovnega niza.  

Vsebino popisa stanja zbirk podatkov sestavljajo vsebinski sklopi: 

1. Vsebina smernic 

2. Pravna podlaga 

3. Dostopnost podatkov 

4. Tehnične značilnosti podatkov 

5. Vzdrževanje podatkov 

6. Uporabnost podatkov v procesih prostorskega načrtovanja 

7. Drugo 

Vsebinski sklopi so obogateni s komentarji prostorskega načrtovalca, ki opredelijo težave posamezne 

zbirke iz določenega vidika (dostop do podatkov, tehnične značilnosti, vzdrževanje, vsebinske 

pomanjkljivosti, uporabnost podatka glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta). 

 

Predstavljene vsebine se podrobneje delijo na lastnosti (tudi pomanjkljivosti) podatkov. Pomembne 

lastnosti podatkov, ki so bile popisane za vsako zbrano zbirko podatkov, so: 

1. Nosilec urejanja prostora; 

2. Vsebina podatka; 

3. Predpis, ki ureja način nastanka in vodenja podatkov; 

4. Način dostopa do podatkov; 

5. Ustreznost dostopa do podatkov; 

6. Tehnične značilnosti podatka (oblika, podatkovni format, koordinatni sistem, usklajenost z 

ZK, način zajema, položajna natančnost, pomanjkljivosti); 

7. Frekvenca vzdrževanja podatka; 

8. Ugotovitve glede vsebinske pomanjkljivosti; 

9. Skladnost s smernicami INSPIRE. 
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Tabela 1: Šifrant za izdelavo popisa stanja zbirk podatkov 

IME 

VSEBINSKEGA 

SKLOPA 

IME 

PODATKOVNEGA 

NIZA 

OPIS 

PODATKOVNEGA 

NIZA 

ZALOGA 

VREDNOSTI 

OPOMBE 

  

 VSEBINA 

SMERNIC 

  

  

  

  

  

ID  Zaporedna številka 

podatka, vodena v 

seznamu, ki se 

ponovi tudi v 

akcijskem načrtu 

Zaporedna števila  

NUP Naziv NUP, ki je 

odgovoren za 

podatek 

Poljubno besedilo  

PODROČJE Sistem razvrščanja 

prostorskih 

podatkov po 

področju ali temi, za 

katerega so izdane 

smernice 

Poljubno besedilo  

VSEBINA IZ 

SMERNIC 

Vsebina podatka, na 

katero se nanašajo 

smernice  

Poljubno besedilo  

VSEBINA IZ 

SMERNIC - 

podrobneje 

Podrobnejša 

vsebina podatka, na 

katero se nanašajo 

smernice  

Poljubno besedilo  

VRSTA PODATKA Vrsta podatka, ki ga 

le-ta opisuje. Loči se 

podatke o 

javnopravnem 

režimu (varovanja 

in omejitve, 

prostorski akti, 

varovalni in 

varstveni pasovi), 

podatki o dejanski 

rabi prostora, 

podatki kot del 

evidenc ali podatki, 

ki so del strokovnih 

podlag 

 Varovanja in 

omejitve,  

 prostorski 

akti,  

 varovalni in 

varstveni 

pasov 

 dejanska 

raba, 

 evidenca, 

 strokovna 

podlaga 

Podatki o pravnem 

režimu so povzeti iz 

seznama zbirk 

prostorskih režimov iz 

prostorskega 

informacijskega 

sistema.  

Podatki o dejanski 

rabi so podatki, ki se 

za posamezno vrsto 

dejanske rabe 

pripravijo na podlagi 

področnih predpisov, 

vodijo pa v 

zemljiškem katastru. 

Evidenca je zbirka 

podatkov, ki vsebuje 

podatke, ki se zbirajo 

namensko in 

sistematično.  

Strokovna podlaga so 

podatki, pripravljeni 
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kot podpora pri 

odločitvah za 

konkretno vsebino. 

VKLJUČENOST V 

SMERNICE  

Podatek je del 

smernic 

 Da 

 Ne 

V kolikor bodo končni 

rezultat naloge ločeni 

seznami podatkov v 

različnih 

preglednicah, 

obravnavan vsebinski 

element ni potreben. 

PRAVNA 

PODLAGA  

  

ZAKONSKA 

PODLAGA  

Osnovni zakon, ki 

predstavlja podlago 

za vsebino iz 

smernic  

Poljubno besedilo  

PODZAKONSKE 

PODLAGE IN 

DRUGI PREDPISI 

Podzakonski in 

drugi predpisi, ki 

predstavlja podlago 

za vsebino iz 

smernic 

Poljubno besedilo  

DOSTOPNOST 

PODATKOV 

  

  

  

NAZIV ZBIRKE 

PODATKOV 

Naziv zbirke 

podatkov oziroma 

evidence, na katero 

se vsebina smernic 

nanaša 

Poljubno besedilo  

UPRAVLJALEC 

PODATKOV 

Naziv upravljalca 

podatka, ki skrbi za 

podatek 

Poljubno besedilo  

DOSTOP DO 

PODATKOV 

Možnost, pravica 

ogleda in/ali 

prenosa podatka 

 dostopno,  

 nedostopno, 

 dostopno na 

zahtevo, 

 delno 

dostopno 

 v pripravi 

 

JAVNA OBJAVA 

PODATKOV  

Internetna 

povezava do 

podatka, v kolikor je 

objavljen na spletu  

 

 Poljubno 

besedilo 

o pregledovanj

e 

o prenos 

 ni dostopno 

Poleg povezave se 

označi, ali gre za 

storitev 

pregledovanja ali 

storitev prenosa 

podatkov.  

KOMENTAR 

PROSTORSKEGA 

NAČRTOVALCA NA 

DOSTOPNOST 

/ Poljubno besedilo  

 TEHNIČNE 

ZNAČILNOSTI 

PODATKOV  

OBLIKA PODATKA  Zvezni ali diskretni 

zapis podatka 

 digitalna,  

 analogna 

 ni znano 
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TIP GRAFIČNEGA 

PODATKA 

Način prikaza 

podatkov, 

topološka oblika 

 vektor- točka,  

 vektor - linija, 

 vektor - 

poligon,  

 raster,  

 opisni,  

 shematski 

prikaz 

 

PODATKOVNI 

FORMAT ZA IZVOZ 

Oznake datotek za 

prenos 

 SHP 

 PDF 

 DOCX 

 GML2 

 CSV 

 GeoJSON 

 Ni znano 

 / (ni na voljo) 

 … 

 

KOORDINATINI 

SISTEM (D48/GK, 

D96/TM) 

Oznaka 

referenčnega 

koordinatnega 

sistema, ki je 

uporabljen v zbirki 

podatkov 

 D48/GK,  

 D96/TM 

 

SKLADNOST Z 

ZEMLJIŠKIM 

KATASTROM (ZK) 

Usklajevanje 

podatka s podatki 

zemljiškega 

katastra 

 zajeto na ZK,  

 ni zajeto na 

ZK, 

 delno zajeto  

 ni podatka 

 

 

NAČIN ZAJEMA  Metoda določitve 

koordinat  

 fotogrametrič

ni zajem,  

 terenski 

zajem, 

 prevzem iz 

drugih 

evidenc 

 arhiv 

upravljalca 

 ni znano 

 

 

POLOŽAJNA 

NATANČNOST 

Stopnja 

podrobnosti v 

zbirki podatkov. 

Določi se kot 

imenovalec merila 

ali velikost mrežne 

celice 

 poljubno 

besedilo 

 ni znano 

 

Pogosto je 

natančnost 

opredeljena s 

predpisi, ne v 

metapodatkovnem 

opisu podatka. 
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KOMENTAR 

PROSTORSKEGA 

NAČRTOVALCA NA 

TEHNIČNE 

ZNAČILNOSTI 

PODATKA 

/ Poljubno besedilo  

VZDRŽEVANJE 

PODATKOV 

  

  

  

DATUM 

NASTANKA 

Datum nastanka 

podatka 

Poljubno besedilo V kolikor datum ni 

zapisan v 

metapodatkovnem 

opisu zbirke, je 

opredeljen v 

Slovenskem INSPIRE 

metapodatkovnem 

sistemu, če gre za 

INSPIRE zbirko.  

DATUM ZADNJE 

SPREMEMBE  

Datum zadnje 

spremembe 

podatka 

Poljubno besedilo V kolikor datum ni 

zapisan v 

metapodatkovnem 

opisu zbirke, je 

opredeljen v 

Slovenskem INSPIRE 

metapodatkovnem 

sistemu, če gre za 

INSPIRE zbirko. 

FREKVENCA 

VZDRŽEVANJA 

Pogostost 

posodabljanja 

Poljubno besedilo V kolikor datum ni 

zapisan v 

metapodatkovnem 

opisu zbirke, je 

opredeljen v 

Slovenskem INSPIRE 

metapodatkovnem 

sistemu, če gre za 

INSPIRE zbirko. 

PROSTORSKO 

OBMOČJE  

Prostorski obseg 

podatka v 

geografskem 

prostoru 

 država,  

 občina,  

 posamezna 

območja 

 

 

KOMENTAR 

PROSTORSKEGA 

NAČRTOVALCA NA 

VZDRŽEVANJE 

PODATKOV 

Komentar 

prostorskega 

načrtovalca se 

nanaša na 

pogostost in obseg 

vzdrževanja, 

ažuriranje podatka, 

drugo. 

Poljubno besedilo  
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UPORABNOST 

PODATKOV V 

PROCESIH 

PROSTORSKEGA 

NAČRTOVANJA 

  

  

VSEBINSKE 

POMANJKLJIVOST

I PODATKOV 

Komentar 

prostorskega 

načrtovalca glede 

pomanjkljivosti 

vsebine podatka 

oziroma njegovih 

atributov 

Poljubno besedilo  

UPORABA V 

PROCESIH (OPN, 

SP, OP)  

Ocena prostorskega 

načrtovalca glede 

uporabe podatka 

pri pripravi 

občinskega 

prostorskega 

načrta, strokovne 

podlage, okoljskega 

poročila 

 OPN 

 SP 

 OP 

 

DRUGO SKLADNOST S 

SMERNICAMI 

INSPIRE*  

Zbirka podatkov je 

vpisana v Slovenski 

INSPIRE 

metapodatkovni 

sistem 

 Da 

 Ne 

 

OPOMBE / Poljubno besedilo  

DATUM PREGLEDA  Datum zadnjega 

pregleda podatka 

Poljubno besedilo  

 

*Standardizacija prostorskih podatkov naj smiselno upošteva tudi zahteve za prostorske podatke po 

direktivi INSPIRE oziroma Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Da je zbirka skladna 

z INSPIRE direktivo, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- Biti mora vpisana v geoportalu za prostorske informacije 

- Izdelani morajo biti metapodatki o zbirki 

- Omogočene morajo biti storitve vpogleda v podatke zbirke 

- Izdelani metapodatki o storitvi vpogleda 

- Omogočene morajo biti storitve prenosa podatkov 

- Izdelani metapodatki o storitvi prenosa. 

 

3.2 Izdelava popisa stanja zbirk podatkov iz smernic državnih NUP 

Celovit pregled kakovosti podatkov iz smernic predstavlja »Popis stanja zbirk podatkov iz smernic 

državnih NUP« - Priloga E2 (xls. datoteka).  

V ta namen so bile pregledane splošne smernice resorjev, zbirke podatkov pa pripravljene glede na 

izdelana navodila. Seznam se je po vnosu podatkov v manjši meri vsebinsko reduciralo - združevali so 
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se podatki z identičnimi osnovami (zakonske podlage, metapodatki,..) za dosego enostavnejšega 

pregleda nad podatki. 

Rezultat popisa je 96 zbirk podatkov, podrobneje predstavljenih v Prilogi E2. 

 

Slika 1: Prikaz popisa stanja zbirk podatkov iz smernic NUP 

3.2.1 Splošne smernice s področja razvoja poselitve 

Vsebina smernic 

Splošne smernice s področja razvoja poselitve je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, z zadnjimi 

dopolnitvami januarja 2013. Splošne smernice izhajajo na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju 

(Uradni list RS, št. 57/12; ZPNačrt-B) in bi jih bilo potrebno uskladiti z ZUreP-3. Smernice opredeljujejo 

usmeritve, izhodišča in pogoje urejanja prostora in razvoja poselitve. V smernicah so opredeljeni 

podatki o pravnem stanju v prostoru na osnovi prostorskih aktov, vključno s podatki, ki nastanejo v 

postopkih njihove priprave in definirajo: 

- omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij, 

- razvoj naselij in razpršene poselitve,  

- ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,  

- razmestitve dejavnosti v prostoru 

- območja namenske rabe prostora (Splošne smernice, … 2013). 

Podatkovne zbirke izhajajo iz naslednjih zakonskih in podzakonskih predpisov : 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12; ZPNačrt-B), 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za 

določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list 

RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2),  

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 

106/11 in 61/17 – ZUreP-2). 
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Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah so bile zajete naslednje zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 

Območja občinskih prostorskih aktov 

 

 

Območja veljavnih občinskih prostorskih aktov 

2 Generalizirana namenska raba 

3 Območja podrobne namenske rabe prostora OPN 

4 Območja podrobne namenske rabe prostora PRO 

5 Enote urejanja prostora (EUP) 

6 Območja podrobnih prostorskih izvedbenih aktov  

7 Območja začasnih ukrepov za zavarovanje 

urejanja prostora za prostorske ureditve, za katere 

še ni sprejet OPN/ OPPN 

8 

 

Območja državnih prostorskih aktov 

Območja veljavnih državnih prostorskih aktov  

9 Območja državnih prostorskih aktov v pripravi 

10 Območja začasnih ukrepov za zavarovanje 

urejanja prostora za prostorske ureditve, za katere 

še ni sprejet državni lokacijski načrt 

11 Podatki MOP za pripravo prostorskih 

aktov in strokovnih podlag zanje 
Arhitekturne krajine in regije Slovenije 

12 Podatki MOP za pripravo prostorskih 

aktov in strokovnih podlag zanje 
Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji 

13 Podatki MOP za pripravo prostorskih 

aktov in strokovnih podlag zanje 
Izjemne krajine 

 

Podatki so del zbirke prostorskih aktov, ki jih vodi Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za 

prostor, graditev in stanovanja (v nadaljevanju DzPGS), kot nosilec urejanja prostora in upravljalec 

podatkov. Podatki so prosto dostopni preko prostorskega informacijskega sistema, katerega namen je 

spremljati naloge občin na področju urejanja prostora in omogočiti javnosti seznanitev s stanjem v 

prostoru in prostorskimi plani. Na voljo so podatki za državne prostorske akte, občinske prostorske 

akte, regionalne prostorske akte ter tematski zbirni sloji. Podatki za podrobnejše občinske izvedbene 

akte niso na voljo. 

http://storitve.pis.gov.si/pis-jv/informativni_vpogled.html
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Slika 2: Prikaz prostorskega informacijskega sistema 

Poleg omenjenih podatkov smernice obravnavajo tudi večji nabor drugih podatkov za pripravo 

prostorskih aktov in strokovnih podlag zanje, vendar je bilo po uskladitvenih sestankih z MOP 

dogovorjeno, da se obravnava podatke na podlagi stare smernice, ki jih MOP zagotavlja v svojih 

evidencah, in ne podatke, ki so rezultat drugih strokovnih podlag.  

3.2.2 Splošne smernice s področja trajnostne mobilnosti 

Vsebina smernic 

Splošne smernice s področja trajnostne mobilnosti je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo - 

Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno infrastrukturo, ki je nosilec urejanja prostora in 

upravljalec podatkov. Smernice so bile nazadnje dopolnjene marca 2018 in izhajajo iz Zakona o cestah 

(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F).  

11. oktobra 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 130/22 objavljen novi Zakon o celostnem prometnem 

načrtovanju (ZCPN), ki določa pravni okvir za celostni pristop k načrtovanju prometa in prinaša precej 

novosti na področju trajnostne mobilnosti. S tem ozirom lahko pričakujemo tudi interes ministrstva 

glede posodobitve smernic in priprave novih zbirk podatkov, področje je namreč trenutno iz vidika 

dostopnih podatkov precej pomanjkljivo.  

 Obstoječe smernice se navezujejo na naslednje vsebine:  

- zagotavljanje trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva – pomen lokalnih 

skupnosti kot nosilcev prometne politike, 

- integracija javnega potniškega prometa in infrastrukturnih pogojev za hojo in kolesarjenje, 

- fizična integracija prometnih podsistemov (avtobusnih in železniških postaj, sistem »parkiraj 

in presedi« (P+R), kolesarske infrastrukture, itd.), 
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- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa. 

Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah so bile zajete zbirke podatkov za avtobusni promet, podrobneje predstavljene v Prilogi 

E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Postaje in postajališča JPP 

 
/ 

2 Javni linijski avtobusni promet 

(gospodarska javna služba javnega 

linijskega avtobusnega potniškega 

prometa) 

/ 

 

3.2.3 Splošne smernice s področja energetike 

Vsebina smernic 

Splošne smernice s področja razvoja energetike je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 

energijo, z zadnjimi dopolnitvami junija 2018. Splošne smernice izhajajo na podlagi Energetskega 

zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter opredeljujejo usmeritve na področju oskrbe z energijo in 

energetskimi viri za pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski ali regionalni ravni, ter 

uskladitev razvojnih dokumentov v skladu z lokalnim energetskim konceptom (LEK). Smernice se 

vsebinsko nanašajo na: 

- načrtovanje in usklajevanje z LEK kot obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih 

načrtov lokalnih skupnosti, 

-  prostorsko umeščanje energetskih objektov v prostor, 

- razvoj naselij in razpršene poselitve z ozirom na energetsko infrastrukturo, 

- razvoj energetske infrastrukture. 

Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah so bile zajete naslednje zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Elektroenergetsko omrežje / 

2 Območje varovalnega pasu 

elektroenergetskega omrežja 
/ 

3 Veljavni razvojni načrt prenosnega in 

distribucijskega omrežja električne 

energije v RS za desetletno obdobje 

/ 

4 Prenosni sistem zemeljskega plina / 

5 Območje varovalnega pasu 

prenosnega plinovodnega omrežja 
/ 
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6 Veljavni razvojni načrt prenosnega 

plinovodnega omrežja v RS za 

desetletno obdobje 

/ 

 

Podatki izhajajo iz naslednjih zakonskih in podzakonskih predpisov : 

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04), 

- Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list 

RS, št. 28/11 in 61/17 – ZUreP-2) 

Del podatkov je javno dostopen v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, pregled nad 

njimi pa zagotavlja tudi Javni pregledovalnik omrežja pod skrbništvom ELES. 

 

Slika 3: Javni pregledovalnik omrežja ELES 

3.2.4 Splošne smernice za področje kmetijskih zemljišč 

Vsebina smernic 

Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP). Smernice se delijo na naslednje sklope:  

− Smernice s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo državnih prostorskih načrtov 

(zadnje dopolnitve junij 2022), 

− Smernice s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov 

(zadnje dopolnitve junij 2022), 

− Smernice s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo lokacijskih preveritev, v okviru 

katerih se preoblikuje ali spremeni obseg stavbnih zemljišč, kot so določena v občinskem 

prostorskem načrtu (zadnje dopolnitve junij 2022), 

https://arcgis1.eles.si/ELES_GIS/
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− Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih 

načrtov, v katerih se določa oziroma spreminja območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih 

zemljišč (zadnje dopolnitve marec 2022), 

− Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih 

načrtov, v katerih se ne določa oziroma spreminja območja trajno varovanih in ostalih 

kmetijskih zemljišč (zadnje dopolnitve marec 2022). 

Splošne smernice izhajajo na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) ter opredeljujejo usmeritve, izhodišča in 

pogoje za zagotovitev obdelanosti kmetijskih zemljišč in varstva pred njihovo trajno spremembo. Vse 

smernice na strani MKGP v času posodabljanja podatkov septembra 2022 niso bile dostopne oziroma 

jih je bilo težko poiskati na spletu. 

Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah so bile zajete naslednje zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2: 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Dejanska raba kmetijskih zemljišč 

 
/ 

2 GERK – grafične enote rabe kmetijskih 

gospodarstev 
/ 

3 Trajno varovana kmetijska zemljišča / 

4 Boniteta zemljišča / 

5 Vinogradniška območja / 

6 Agrarne operacije / 

 

Usmeritve in pogoji za razvoj poselitve so predpisani z naslednjimi zakonskimi in podzakonskimi 

predpisi : 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 

27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), 

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 

22/18, 86/21 – odl. US in 123/21),  

- Pravilnik o podrobnejših pogojih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih 

zemljišč ter o podrobnejši vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva (Uradni list RS, št. 

55/17) 

- Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča (Uradni list RS, št. 83/16), 

- Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko 

Slovenijo (Uradni list RS, št. 71/16), 

- Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08, 

4/10 in 110/10). 

Nosilec urejanja prostora, kot tudi upravljalec podatkov, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Podatki so prosto dostopni v vektorski obliki ter redno ažurirani na 
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spletni strani MKGP, prav tako je ogled podatkov mogoč preko javnega pregledovalnika grafičnih 

podatkov MKGP-RKG, ki omogoča pregled podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev 

(GERK), pregled podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA) ter drugih 

podatkov. Dejanska raba kmetijskih zemljišč se vzdržuje na dnevni ravni, podatki GERK pa na mesečni 

ravni.  

 

Slika 4: Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP 

3.2.5 Splošne smernice za področje gozdarstva 

Vsebina smernic 

Splošne smernice s področja gozdarstva je pripravilo takratno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

marca 2013. Splošne smernice izhajajo na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 

št. 57/12; ZPNačrt-B) ter opredeljujejo usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo gozdov. Smernice se 

vsebinsko nanašajo na: 

- spremljanje stanja in usmerjanje razvoja gozdov, 

- varstvo gozdov, 

- usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom. 

Pri ponovnem pregledu septembra 2022 smernice na spletu niso bile dostopne. 

Zbrane zbirke podatkov 

Zbrane so naslednje zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2.: 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Območje varovalnih gozdov / 

2 Funkcije gozdov / 

 

https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/
https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/
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# Vsebina, ki ni del smernic  

1 Gozdnogospodarski načrti / 

2 Krčitve gozdov / 

3 Požarno ogroženi gozdovi  

 

 

Podatki izhajajo iz sledečih zakonskih in podzakonskih predpisov : 

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 

ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – 

ZGGLRS in 77/16) , 

- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, 

št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20, 

- Območni gozdnogospodarski načrti. 

Nosilec urejanja prostora je MKGP, s podatki pa upravlja Zavod za gozdove Slovenije, ki vzdržuje 

pregledovalnik podatkov o gozdovih, ki omogoča prenos gozdnogospodarskih načrtov 

gozdnogospodarskih območij, gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot ter lovsko 

upravljavskih načrtov lovsko upravljavskih območij. 

 

Slika : Pregledovalnik podatkov o gozdovih 

3.2.6 Splošne naravovarstvene smernice 

Vsebina smernic 

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo 

narave (v nadaljevanju ZVRSN), z zadnjimi dopolnitvami marca 2021. Splošne smernice, ki jih je 

potrebno upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor, izhajajo iz Zakona o ohranjanju 

narave (ZON, 1999) ter opredeljujejo splošne in podrobnejše usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo 

https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/
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naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Smernice za zaščito 

pred pretiranimi posegi, onesnaževanjem in neprimerno rabo predpisujejo različne omejitve posegov 

v prostor in določajo ukrepe. Cilj ohranjanja narave se nanaša na dva sklopa: 

- ohranjanja biotske raznovrstnosti s programom upravljanja Natura 2000 območij (posebna 

varstvena območja), kot tudi drugih ekološko pomembnih območij, ki se določajo na osnovi 

varstvenih ciljev za zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst in njihovih 

habitatnih tipov 

- varstvo naravnih vrednot. 

Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah so bile zajete naslednje zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Zavarovana območja Narodni park, regijski park, krajinski park, strogi 

naravni rezervat, naravni rezervat, naravni 

spomenik 

2 Naravne vrednote Površinske geomorfološke, podzemeljske 

geomorfološke, geološke, hidrološke, botanične, 

zoološke, ekološke, drevesne, oblikovane, 

krajinske naravne vrednote 

3 Predlagane naravne vrednote / 

4 Območja pričakovanih naravnih 

vrednot 

/ 

5 Območje NATURA 2000 / 

6 Območja, ki po mnenju Evropske 

komisije izpolnjujejo pogoje za 

posebna območja varstva, pa s uredbo 

niso določena za Natura območja 

/ 

7 Ekološko pomembna območja / 

8 Conacija vrst in habitatnih tipov  / 

9 Prisotnost habitatov vrst in habitatnih 

tipov 

/ 

 

Nosilec urejanja prostora za varstvo narave je Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in 

prostor), upravljalec podatkov pa Agencija RS za okolje. Prostorizirani podatki o naravnih vrednotah, 

ekološko pomembnih območjih, območjih Natura 2000 ter zavarovanih območjih so prosto dostopni 

na geografskem informacijskem sistemu Agencije RS za okolje (WFS storitev). Podatki so javno 

dostopni na spletu tudi preko spletnega portala Naravovarstveni atlas pod okriljem ZVRSN.  

https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/DefaultNvaPublic.aspx


 

30 

 

Slika 5. Naravovarstveni atlas 

3.2.7 Splošne smernice s področja upravljanja z vodami 

Vsebina smernic 

Splošne smernice s področja upravljanja z vodami je izdala Direkcija Republike Slovenije za vode (v 

nadaljevanju DRSV), z zadnjimi dopolnitvami januarja 2022. Splošne smernice za pripravo OPN in DPN 

skupaj s prilogami izhajajo iz Zakona o vodah (ZV-1, 2002) ter opredeljujejo rabo in posege na vodna in 

priobalna zemljišča ter določajo nekatere izjeme. Smernice določajo, katere prostorske ureditve, 

dejavnosti in omejitve je potrebno upoštevati pri načrtovanju na vodnih, priobalnih, poplavnih 

zemljiščih in vodovarstvenih območjih, kot so npr.: 

- gradnja premostitvenih objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki ne sme povečati 

poplavne ogroženosti  

- prepoved dejavnosti in ureditev na poplavnih območjih, ki v primeru poplav povzročajo škodo 

na vodnih in priobalnih zemljiščih, 

- nepozidanost obalnih zemljišč, 

- prilagoditev namenske rabe, s katero prikazujemo površine vodnih zemljišč, pri načrtovanju 

območij z vodovarstvenim režimom, 

- gradnja prometne infrastrukture izven poplavnih območij in vodnih zemljišč, 

- izvedba javne infrastrukture z omejitvijo prečkanj vodotokov na čim manjše število,  

- priprava analiz pri umeščanju komunalnih čistilnih naprav, 

- prednostno načrtovanje namakalnih sistemov z zadrževalniki, 

- varstvo voda na območjih naselij in upoštevanje dodeljenih vodnih pravic (Navodila za 

uporabo podatkov hidrografije…, 2021). 

 

Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in 

drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, 
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ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne 

vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 

(ZV-1, 2. čl.). Ohranjanje in upravljanje vodnih zemljišč je nujno za doseganje ciljev trajnostnega 

razvoja Agende 2030, predvsem tistih, ko so povezani s trajnostnim gospodarjenjem z vodnimi viri 

(cilja 6, 14) in preprečevanjem degradacije zemljišč (cilj 15) (Agende 2030). 

 

Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah so bili zajete naslednje zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2. 

 

Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

Priobalno zemljišče / 

Hidrografija / 

Vodna telesa površinskih voda / 

Vodna telesa podzemnih voda / 

Vodovarstveno območje Vodovarstveno območje - državni nivo  

Vodovarstveno območje Vodovarstveno območje - občinski nivo 

Kopalne vode Kopalne vode 

Kopalne vode Vplivno območje kopalnih voda 

Kopalne vode Prispevna območja kopalnih voda 

Občutljiva območja zaradi evtrofikacije / 

Občutljiva območja zaradi kopalnih voda / 

Referenčni odseki / 

Poplavna območja Območja pomembnega vpliva poplav 

Poplavna območja Poplavni dogodki 

Poplavna območja Opozorilna karta poplav 

Poplavna območja Podatki ocene poplavne nevarnosti 

Poplavna območja Razredi poplavne nevarnosti 

Erozijska območja / 

Plazljiva območja / 

Plazovita območja / 

Vodno javno dobro Naravno vodno javno dobro 

Vodno javno dobro Grajeno vodno javno dobro 

Podeljene vodne pravice / 

Izdana vodna soglasja / 

Evidentirana posebna raba vode / 

Objekti merilne mreže za monitoring 

podzemnih voda 

/ 

Vododeficitarna območja / 

Vodna infrastruktura / 

 

Skrbnik podatkov in nosilec urejanja podatkov je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode (DRSV). Podatki so prosto dostopni za prenos na portalu e-Vode v Vodnem katastru 

ter preko spletnega pregledovalnika Atlas voda za ogled. 

http://www.evode.gov.si/index.php?id=108
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
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Slika 6: Prikaz strukture vodnega katastra 

Vodni kataster je uradna evidenca s področja upravljanja voda, vzpostavljena na podlagi Zakona o 

vodah. Sestavljata ga dve osnovni zbirki podatkov, in sicer popis voda ter popis vodnih objektov in 

naprav, razdeljena na več podzbirk. Dostopne so vse zbrane zbirke podatkov razen podatki za 

priobalna zemljišča, ki so v času pisanja naloge v pripravi.  

Področje je vsebinsko bogato glede na številčnost zbirk podatkov, vendar so pri nekaterih zbirkah 

potrebne dopolnitve (primer poplavnih območij). 
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Slika 7: Atlas voda 

3.2.8 Splošne smernice za področje varstva nepremične kulturne dediščine 

Vsebina smernic 

Splošne smernice za področje nepremične kulturne dediščine je izdalo Ministrstvo za kulturo, 

Direktorat za kulturno dediščino, z zadnjimi dopolnitvami junija 2019. Smernice se delijo na tri sklope: 

- Splošni del smernic za načrtovanje državnih prostorskih načrtov, 

- Splošni del smernic za načrtovanje občinskih prostorskih načrtov, 

- Splošni del smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov. 

 

Smernice izhajajo iz Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 16/08, 

123/08, 8/11– ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) ter opredeljujejo ustrezne obravnave kulturne 

dediščine in njen usklajen in vzdržen razvoj pri načrtovanju prostorskega razvoja na državni ali 

občinski ravni. V ta namen predpisujejo različne prepovedi in omejitve posegov v okolje kot varstvo 

pred pretiranimi posegi. Splošne smernice opredeljujejo: 

- usmeritve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 

- pravne režime in ukrepe varstva kulturne dediščine, 

- usmeritve za presojo vplivov akta na kulturno dediščino in arheološke ostaline v okviru 

- postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). 
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Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah sta bili zajeti naslednji zbirki podatkov, podrobneje predstavljeni v Prilogi E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Register nepremične kulturne dediščine  / 

2 

 

Varstveni režimi kulturne dediščine Območje kulturnega spomenika, registrirano 

arheološko najdišče, območje dediščine, 

območje arheološke ostaline, območja 

dediščine, ki niso v strokovnih zasnovah 

(dediščina priporočilno), vplivno območje 

dediščine, vplivno območje kulturnega 

spomenika 

 

Skrbnik podatkov je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki skrbi za Register kulturne 

dediščine in Pregledovalnik pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD), prosto dostopen širši 

javnosti. Vse podatke iz pregledovalnika je mogoče prenesti na spletni strani https://data-mk-

indok.opendata.arcgis.com/. Podatki so interaktivno povezani s Priročnikom o pravnih režimov 

varstva, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine in 

veljavnimi akti o razglasitvah za kulturni spomenik. 

 

Slika 8. Pregledovalnik pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) 

 

 

 

https://gisportal.gov.si/evrd
https://data-mk-indok.opendata.arcgis.com/
https://data-mk-indok.opendata.arcgis.com/
https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm
https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm
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3.2.9 Splošne smernice s področja obrambe 

Vsebina smernic 

Splošne smernice s področja obrambe je izdalo Ministrstvo za obrambo, z zadnjimi spremembami 

januarja 2013 in se delijo na dva sklopa: 

- Splošni del smernic za načrtovanje občinskih in medobčinskih prostorskih načrtov, 

- Splošni del smernic za načrtovanje državnih prostorskih načrtov. 

 

Smernice izhajajo iz Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 

95/15) ter opredeljujejo: 

- območja izključne rabe za potrebe obrambe, območja možne izključne rabe za potrebe 

obrambe ter območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe na občinski ravni, 

pri čemer območja predstavljajo »varstveni režim« v prostoru, 

- navodila za občine brez območij za potrebe obrambe ter občine, v katerih so območja, ki jih 

upravlja ministrstvo, a se za potrebe obrambe ne uporabljajo, 

- prilagoditve državne infrastrukture potrebam obrambe. 

 

. 

Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah so bile zajete naslednje zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Območja izključne rabe za potrebe 

obrambe 

/ 

2 Območja možne izključne rabe za 

potrebe obrambe 

/ 

3 Območja omejene in nadzorovane 

rabe za potrebe obrambe 

/ 

 

Podatki so dostopni na zahtevo pri Ministrstvu za obrambo, Direktorat za logistiko. 

 

3.2.10 Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva 

pred požarom 

Vsebina smernic 

Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom je 

izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje z zadnjimi spremembami januarja 

2017. Delijo se na splošne smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta ali medobčinskega 

prostorskega načrta ter splošne smernice za pripravo državnega prostorskega načrta. Smernice 

opredeljujejo vsebine glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom. 
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Ob ponovnem pregledu podatkov septembra 2022 smernice preko spleta niso bile dostopne ne v 

arhivu Uprave RS za zaščito in reševanje, ne na spletišču državne uprave.  

Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah so bile zajete naslednje zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Ogrožena območja zaradi delovanja 

voda (poplavna, erozijska, plazljiva, 

plazovita* 

/ 

2 Vododeficitarna območja* / 

3 Požarna ogroženost / 

4 Potresna ogroženost / 

5 Območja za delovanje sistema varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečam 

/ 

 

*Vsebina se povezuje s področjem Upravljanje z vodami – ogrožena območja 

**Vsebina se povezuje s področjem Upravljanje z vodami – raba voda 

 

Upravljalci obravnavanih zbirk podatkov so različni, zato so tudi podatki precej razdrobljeni po 

upravljalcih; za požarno ogroženost gozdov Zavod za gozdove, za potresno ogroženost Agencija RS za 

okolje, za ostale pa Uprava RS za zaščito in reševanje.  

3.2.11 Splošne smernice s področja rudarstva 

Vsebina smernic 

Splošne smernice s področja rudarstva je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, z 

zadnjimi spremembami aprila 2019. Smernice izhajajo iz Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – 

uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) in obravnavajo izkoriščenje mineralnih surovin v povezavi s 

prostorskim načrtovanjem ter podeljevanjem rudarskih pravic. 

Zbrane zbirke podatkov 

Po smernicah so bile zajete naslednje zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Raziskovalni prostor / 

2 Nahajališča mineralnih surovin / 

3 Rudarske pravice in koncesije / 

 

Upravljalec podatkov je Geološki zavod Slovenije, ki omogoča pregled podatkov v Rudarski knjigi, ki ga 

sestavljata rudarski kataster in rudarski register. Grafični podatki niso javno dostopni. 

  

https://ms.geo-zs.si/
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Slika 9: Rudarska knjiga 

3.2.12 Splošne smernice za področje avtocest 

Vsebina smernic 

Smernice za področje avtocest in hitrih cest za pripravo občinskih prostorskih aktov so veljavne in 

prosto dostopne na spletni strani upravljalca DARS d. d. Podatka, kdaj so bile smernice izdane oziroma 

nazadnje spremenjene, ni na voljo. 

Zbrane zbirke podatkov 

Zbrane so bile sledeče zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Obstoječe AC/HC- izvedeno stanje - 

projekt izvedenih del/PID 

/ 

2 Načrtovane novogradnje oz. razširitve 

in rekonstrukcije obstoječih cestnih 

odsekov ter druge ureditve v 

pristojnosti DARS d. d. 

/ 

3 Cestni svet AC/HC / 

4 Območja veljavnih državnih 

lokacijskih/prostorskih načrtov 

/ 

5 Območja državnih prostorskih načrtov 

v pripravi 

/ 

6 Objekti za prehajanje prostoživečih 

živali preko AC/HC 

/ 

7 Odseki glavnih cest v načrtovanju oz. v 

gradnji, za katere je v tej fazi pristojen 

DARS d.d. in bodo po končani gradnji 

predani v upravljanje drugim 

/ 
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upravljavcem 

8 Vplivno območje zaradi hrupa prometa 

na AC/HC 

/ 

9 Predvidene spremembe/rasti prometa 

v 20 letnem planskem obdobju 

/ 

 

Zgoraj navedeni podatki se vodijo v različnih bazah podatkov. Krovni del baz vodi DARS, kjer je 

mogoče pridobiti podatke na zahtevo. Dostop do podatkov iz zbirnega katastra GJI je zagotovljen 

vsem uporabnikom ter omogočen javni vpogled v podatke preko portala Prostor RS.  

3.2.13 Splošne smernice o omejitvah rabe prostora in posebne rabe voda v varovalnem 

območju referenčnih merilnih postaj 

Vsebina smernic 

Splošne smernice o omejitvah rabe prostora in posebne rabe voda v varovalnem območju referenčnih 

merilnih postaj je izdala Agencija RS za okolje (Ministrstvo za okolje in prostor) februarja 2022 . 

Smernice izhajajo na osnovi Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki 

službi (Uradni list RS, št. 60/17).  

Zbrane zbirke podatkov 

Zbrane so bile sledeče zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E2. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Infrastruktura službe Referenčne merilne postaje ter drugi objekti in 

naprave za meteorološko, hidrološko, 

oceanografsko ter seizmološko opazovanje 

2 Infrastruktura službe Varovalno območje referenčnih merilnih postaj  

 

Podatki o infrastrukturi službe so zbrani v registru infrastrukture službe, podatki posameznih objektih 

te infrastrukture pa tudi v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Grafično so prikazani v 

Atlasu okolja in na Portalu prostor. 

Gre za nove smernice, s katerimi prostorski načrtovalci, ki so sodelovali pri nalogi, niso imeli izkušenj, 

zato njihovi komentarji niso vključeni. 

3.3 Izdelava popisa stanja zbirk podatkov državnih NUP brez izdelanih smernic 

Popis stanja zbirk podatkov NUP, ki niso del splošnih smernic, sestavljajo: 

1. Podatki državnih NUP iz smernic v pripravi ali neizdelanih smernic. To so podatki smernic za 

področje cestnega prometa državne cestne infrastrukture - ostale državne ceste, smernic za 

področje železniškega prometa, smernic za področje zračnega prometa, smernic za področje 

pomorskega prometa, smernic za področje blagovnih rezerv, smernic za področje vojnih in 

prikritih grobišč,  

https://eprostor.gov.si/javni/
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2. Podatki iz področij, ki so bila določena v ZUreP-2 (39. člen) kot področja, na katerih delujejo 

državni NUP, če prostorski akt posega v njihovo področje del in niso zajeti v prvi točki. Naloga 

se je začela izvajati v času ZUreP-2, ko je bil del rezultatov že pripravljen, zato so v popis 

vključeni tudi sledeči podatki, ločeni od ostalih. To so: 

o podatki o varstvu okolja, 

o podatki o zdravju, 

o podatki o meteorologiji, 

o podatki o mejnih prehodih, 

o podatki o veterini, 

o podatki o carini, 

o podatki o policiji, 

o podatki o jedrski varnosti, 

o podatki o telekomunikaciji. 

 

Popis je priložen v prilogi E3 (xls. datoteka).  

3.3.1 Področje vojnih in prikritih grobišč 

Splošne smernice za področje vojnih in prikritih grobišč so v pripravi, izdeluje jih Ministrstvo za 

obrambo - Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino kot državni NUP za zagotovitev varstva 

vojnih in prikritih vojnih grobišč.  

Zbrane zbirke podatkov 

Obravnavana sta bili sledeči zbirki podatkov, podrobneje predstavljeni v Prilogi E3. 

 

# Vsebina  Vsebina - podrobneje 

1 Območja vojnih grobišč / 

2 Območja prikritih vojnih grobišč / 

 

Trenutno so lokacije območij vojnih grobišč za javnost dostopne na portalu geopedia.world v sloju 

grobišča (vojna grobišča 1. in 2. svetovne vojne) in sloju za prikrita vojna grobišča (Prikrita vojna 

grobišča). Lokacije vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč nosilec posreduje v konkretnih 

smernicah/mnenjih z zapisanimi koordinatami lokacije, kar prostorskim načrtovalcem otežuje delo.  
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Slika 10: Portal Geopedia - sloj prikritih grobišč 

3.3.2 Področje pomorskega in zračnega prometa 

Smernice za področje pomorskega in zračnega prometa so v pripravi, zanje skrbi Ministrstvo za 

infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet.  

 

Pri smernicah za področje pomorskega prometa smo pridobili delovno verzijo smernic za področje 

plovbe po celinskih vodah, manjkale so še smernice skladnosti s pomorskimi predpisi. Celovit predpis 

o vsebinah s področja plovbe po celinskih vodah oziroma morju se po navedbah Direktorata za letalski 

in pomorski promet pričakuje po prenovi pomorskega zakonika in zakonodaje o plovbi po celinskih 

vodah, ki so še v strokovni pripravi. 

 

Smernice za področje zračnega prometa so v pripravi pod okriljem Direktorata za letalski in pomorski 

promet in Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, ki s podatki upravlja. S strani 

Agencije smo prejeli osnutek smernic in zbirke podatkov, ki jih smernice obravnavajo. 

 

Zbrane zbirke podatkov 

Zbrane so sledeče zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E3. 

 

# Področje Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Pomorski promet Plovne poti v notranjih 

morskih vodah in 

teritorialnem morju  

/ 

2 Pomorski promet Območja pristanišč in 

vstopno-izstopna mesta za 

vplutje in izplutje plovil  

/ 

3 Pomorski promet Pristaniški objekti / 

4 Plovba po celinskih 

vodah  

Plovbna območja oz. 

plovne poti po celinskih 

/ 
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vodah 

5 Plovba po celinskih 

vodah  

Pristaniška območja / 

6 Plovba po celinskih 

vodah  

Območja vstopno-

izstopnih mest 

/ 

7 Letalski promet Vplivno območje letališč Območja nadzorovane rabe   

8 Letalski promet Vplivna območja letališč Območja izključne rabe   

9 Letalski promet Vplivna območja letališč Območja omejene rabe  

10 Letalski promet Sistem javnih letališč  / 

11 Letalski promet Ovire za zračni promet 

zunaj vplivnega območja 

letališč/ vzletišč 

/ 

12 Letalski promet Vzletišča z veljavnim 

obratovalnim dovoljenjem 

/ 

13 Letalski promet Območja heliportov  / 

 

3.3.3 Področje cestnega in železniškega prometa  

Posamezni vsebinski sklopi smernic za področje cestnega in železniškega prometa so v različnih fazah 

priprave oziroma niso izdelani. 

Smernice za področje cestnega prometa državne cestne infrastrukture - ostale državne ceste, 

pripravlja Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) kot upravljalec ostalih državnih cest. Poslana so bila 

zbrana strokovna izhodišča za pripravo smernic. 

Smernice za področje železniškega prometa v času izdelave naloge niso izdelane, vendar se z 

imenovanjem novega nosilca urejanja prostora (DRSI – Sektor za železnice) pojavljajo prve pobude za 

začetek priprav (opravljen telefonski pogovor z DRSI oktobra 2021). 

Zbrane zbirke podatkov 

Zbrane so bile sledeče zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi E3. 

 

# Področje Vsebina iz smernic  

1 Prometno omrežje – ostale državne 

ceste 

Dejanska raba zemljišč javne cestne infrastrukture 

2 Prometno omrežje – ostale državne 

ceste 

Varovalni pas cest 

3 Prometno omrežje – ostale državne 

ceste 

Kategorizacija cest 

4 Prometno omrežje -železnica Javno železniško omrežje - kategorizacija 

5 Prometno omrežje -železnica Varovalni pas železnic 

6 Prometno omrežje -železnica Dejanska raba zemljišč javne železniške 

infrastrukture 
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7 Prometno omrežje -železnica Železniške postaje in postajališča 

 

Zgoraj navedeni podatki se vodijo v različnih bazah podatkov. Direkcija RS za infrastrukturo vodi 

evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih, ti. banko cestnih podatkov (BCP). 

Omogočen je javni vpogled v podatke preko portala Prostor RS. Podatki zbirnega katastra 

gospodarske javne infrastrukture so kot brezplačni podatki na voljo preko aplikacije e-Geodetski 

podatki (e-GP), kjer je možen prevzem podatkov v vektorski obliki. 

3.3.4 Področje blagovnih rezerv 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne 

rezerve kot nosilec urejanja prostora splošnih smernic za področje blagovnih rezerv ni izdal. V dopisu, 

ki smo ga prejeli, ocenjujejo, da trenutno ni potreb za pripravo splošnih smernic. 

 

Zbrane zbirke podatkov 

Zbrane so sledeče zbirke podatkov, ki jih je navedel nosilec kot pomembnejše in so podrobneje 

predstavljene v Prilogi E3. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Skladiščne kapacitete za skladiščenje 

blaga državnih blagovnih rezerv 

Državne blagovne rezerve živila, neživila 

2 Skladiščne kapacitete za skladiščenje 

blaga državnih blagovnih rezerv 

Obvezne rezerve (nafta in naftni derivati) 

 

3.3.5 Področje lovstva 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo splošnih smernic 

kot nosilec urejanja prostora nima.  

 

Zbrane zbirke podatkov 

Po pregledu vsebin področja smo zbrali sledeče zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi 

E3. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Lovskoupravljavski načrti Lovsko upravljavska območja 

2 Lovskoupravljavski načrti Lovišča 

3 Lovskoupravljavski načrti Lovišča s posebnim namenom 

 

https://eprostor.gov.si/javni/
https://egp.gu.gov.si/egp/
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3.3.6 Področje ribištva 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo splošnih smernic kot 

nosilec urejanja prostora nima.  

 

Zbrane zbirke podatkov 

Po pregledu vsebin področja smo zbrali sledeče zbirke podatkov, podrobneje predstavljene v Prilogi 

E3. 

 

# Vsebina iz smernic Vsebina iz smernic - podrobneje 

1 Ribištvo v celinskih vodah Ribiška območja, okoliši, revirji 

2 Ribištvo v celinskih vodah Vode posebnega pomena 

3 Ribištvo v celinskih vodah Ribogojnice 

 

3.4 Drugi viri podatkov, uporabni pri prostorskem načrtovanju 

V nadaljevanju je bil izdelan seznam drugih virov prostorskih podatkov, uporabnih pri prostorskem 

načrtovanju, ki niso del splošnih smernic in niso podatki državnih nosilcev urejanja prostora. Zaradi 

obsežnosti podatkov so predstavljeni viri, ki se najpogosteje uporabljajo pri prostorskem načrtovanju. 

Seznam virov podatkov: 

GURS (Geodetska uprava RS) 

- Zemljiški kataster 

- Kataster GJI 

- Kataster stavb in REN 

- Register prostorskih enot 

- Digitalni modeli višin 

- Državen topografske in pregledne karte 

- Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja 

- Zbirke topografskih podatkov 

SURS (Statistični urad RS) 

- Baza SRDAP (Statistični register delovno aktivnega prebivalstva) 

- Podatkovni portal SI-STAT (področja Prebivalstvo, Podjetja, Delo in brezposelnost, Turizem, 

Gradbeništvo , ipd.) 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

- Baza CRP (Centralni register prebivalstva) 

AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve) 

- Poslovni register Slovenije 
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- Register nastanitvenih obratov  

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 

- Evidenca registriranih brezposelnih oseb 

AKOS (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve) 

- Portal infrastrukturnih investicij 

- Geoportal AKOS 

ARSO (Agencija RS za okolje) 

- Podatki Lidar 

- Atlas okolja 

- Geoportal ARSO 

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE 

- Osnovna Geološka karta Slovenije 

DRUGI REGISTRI IN EVIDENCE 

- Register poslovnih con in subjektov inovativnega okolja 

- Baza funkcionalno degradiranih območij v Slovenij 

- Razvid športnih objektov 

- Evidenca ustanov 

- Evidenca društev 

- Evidenca javne kulturne infrastrukture 

- Evidenca javnih zavodov na področju kulture 

- Skupnost socialnih zavodov Slovenije – evidenca območne enote oziroma zavodov, domovi 

za starejše 

- Evidenca zavodov in programov (predšolska vzgoja, vrtci) 

- Atlas trajnostne energije (Borzen, d. o. o.) 

- Demonstracijska toplotna karta Slovenije (Inštitut Jožef Štefan) 

PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM 

- Evidenca stavbnih zemljišč 

- Zbirka podatkov o graditvi objektov 

- Dejanska raba poseljenih zemljišč 

- Drugi podatki iz prostorskega informacijskega sistema. 
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3.5 Primerjava podatkov prikaza stanja prostora na primeru vzorčnih občin 

Namen pregleda in primerjave podatkov prikaza stanja prostora (v nadaljevanju PSP) na primeru 

dvanajstih izbranih občin je opraviti dodaten vpogled glede uporabnosti prostorskih podatkov, kateri 

podatki in viri podatkov se pojavljajo v grafičnem in tekstualnem delu PSP, ki jih v smernicah NUP ni. V 

tem primeru bi jih kot manjkajoče podatke dodali na seznam drugih prostorskih podatkov, uporabnih 

za prostorsko načrtovanje.  

V preglednici spodaj je prikazanih 12 vzorčnih občine za primerjavo. Pri izboru občin smo upoštevali 

kriterije: regionalna pokritost po celotni Sloveniji, različna velikost občin, različna leta izdelave 

dokumentacije in več izdelovalcev, kar vpliva na čim večjo raznolikost podatkov v dokumentaciji. 

Tabela 2: Izbor občin za primerjavo PSP 

Statistična regija Občina/ Mestna občina Izdelovalec OPN Datum začetka 

veljavnosti OPN 

Pomurska statistična regija Apače Urbis d.o.o. 23.06.2013 

Podravska statistična regija Ormož ZEU d.o.o. 18.04.2013 

Koroška statistična regija Ravne na Koroškem Locus d.o.o. 15.03.2013 

Savinjska statistična regija Šentjur pri Celju* RRD d.o.o. 1.01.2014 

Zasavska statistična regija Litija Locus d.o.o. 28.07.2010 

Posavska statistična regija Krško* Savaprojekt  5.09.2015 

Statistična regija jugovzhodna 

Slovenija 

Metlika Acer d.o.o. 30.04.2013 

Osrednjeslovenska   statistična 

regija 

Mengeš ZEU d.o.o. 26.10.2013 

Gorenjska statistična regija MO Kranj* RRD, d.o.o. 16.11.2014 

Primorsko-notranjska statistična 

regija 

Postojna* ZUP d.o.o. 28.10.2010 

Goriška statistična regija MO Nova Gorica* Locus d.o.o. 28.12.2012 

Obalno-kraška statistična regija Ankaran Locus d.o.o. 11.11.2020 

*občine, ki so vključene v projekt Pilot MOP 

PSP, ki ga je definiral ZPNačrt (2007), je s Pravilnikom o PSP (2008) določil obvezne sestavine 

grafičnega in tekstualnega dela prikaza stanja. Obvezne sestavine grafičnega dela prikaza stanja so: 

- grafični prikaz rabe prostora, 

- grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture, 

- grafični prikaz varstvenih režimov in 

- prikaz meje območja prostorskega akta. 

Obvezne sestavine tekstualnega dela prikaza stanja prostora so: 

- osnovni podatki za območje prostorskega akta, kot je velikost območja, število zgradb in 

število prebivalcev, 

- bilanca površin zemljišč namenske/dejanske osnovne rabe. 
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Obvezne sestavine PSP predstavljajo podatki iz splošnih smernic NUP, kot so dejanska raba prostora, 

podatki GJI, varstveni režimi (varstvena, zavarovana, ogrožena in druga območja z vzpostavljenim 

posebnim pravnim na podlagi predpisov, na področju narave, kulturne dediščine, upravljanja z 

vodami, obrambe pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja državnih prostorskih aktov, itd.).  

 

Do največ razlik med podatki prihaja pri neobveznih sestavinah, za katere se lahko pripravljavec PSP 

sam odloči, ali so zaradi značilnosti obravnavanega območja posamezne tematike pomembne za 

prikaz (npr. erozijska območja, požarno ogrožena območja, območja namenjena obrambi, 

degradirana območja, itd.). Razlike pa nastajajo tudi pri opisnih delih, ki niso natančno opredeljeni, 

predvsem pri osnovnih podatkih območja občinskega akta in splošnih opisih občine. To so statistični 

podatki o občini, različni demografski podatki, kot tudi drugi opisni podatki o občini. Ti podatki so del 

seznama drugih virov podatkov, pomembnih za prostorsko načrtovanje (poglavje 3.4) in so prikazani v 

tabeli spodaj. 

Tabela 3: Podatki vzorčnih občin, ki so vključeni v PSP in niso del smernic ali drugih podatkov NUP 

Podatek Vir podatka Opombe 

Gostota prebivalstva Statistični urad RS 

Podatek ni del splošnih 

smernic. 

Število preb. po naseljih Statistični urad RS 

Naravno gibanje preb. Statistični urad RS 

Selitveno gibanje preb. Statistični urad RS 

Primerjava števila 

prebivalstva med 

letoma 2002 in letom 

izdelave PSP Statistični urad RS 

Dolžina občinske meje Geodetska uprava RS 

Število katastrskih občin Geodetska uprava RS 

Število krajevnih 

skupnosti Geodetska uprava RS 

Število naselij Geodetska uprava RS 

Število zemljiških parcel 

Geodetska uprava RS - 

podatki ZK 

Število objektov Geodetska uprava RS 

Nadmorska višina Geodetska uprava RS 

Število kmetij  Uporaba podatka je odvisna 

od območja občinskega akta, 

podatek ni del splošnih 

smernic. 

Območje melioracij  

Degradirana območja  

 

Preverilo se je tudi vire podatkov posameznih PSP, kje prihaja do največ razlik. Na primerih se je 

izkazalo, da nastajajo razlike, kjer so poleg državnih na voljo tudi občinski podatki. Na razlike pri 

uporabi virov pa vpliva tudi leto izdelave PSP in osebne odločitve izdelovalca. Vsi viri niso bili zapisani, 
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kar je primerjavo otežilo, prav tako bi bilo smiselno zapisati datum zajema podatka. Primeri prikazov 

različnih virov podatkov so predstavljeni v tabeli spodaj.  

 

Tabela 4: Podatki vzorčnih občin, kjer prihaja do razlik pri uporabi virov 

Podatek Vir podatka Opombe 

Varstvena območja 

vodnih virov 

Direkcija RS za vode/ 

podatki občine 

Podatki se precej razlikujejo, 

primer PSP Litija. 

Območja poplav eVode/ ARSO 

Vir je odvisen glede na leto 

izdelave PSP oz. od vzpostavitve 

portala eVode. 

Število objektov  

Kataster stavb - hišne 

številke/ REST 

 Vir je odvisen od izdelovalca 

OPN. 

Gostota/ število 

prebivalstva 

Popis prebivalstva 

(2002) /Statistični 

podatki urada RS po 

letih/ Wikipedia!!  / 
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4 ANKETA ZA PROSTORSKE NAČRTOVALCE 

V sklopu naloge je bila izdelana anketa za prostorske načrtovalce, s katero smo želeli zbrati njihove 

izkušnje glede uporabe podatkih iz splošnih smernic NUP za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov. 

Anketa predstavlja orodje za pridobitev celovite slike prikaza splošne klime glede uporabnosti 

podatkov NUP.  

Cilj ankete je na podlagi prejetih mnenj oceniti, na katerih sektorskih področjih so zaznane težave, 

vrste težav ter izpostavljene zbirke podatkov, ki jih je potrebno izboljšati. Na ta način lahko prikažemo 

druge probleme ali vidike, ki jih v nalogi nismo zajeli, ter zagotovimo večjo objektivnost izvedbe 

naloge. Anketni vprašalnik se nahaja v Prilogi 1 tega dokumenta. 

Iz analize smo izločili splošne smernice o omejitvah rabe prostora in posebne rabe voda v varovalnem 

območju referenčnih merilnih postaj, ker gre za nove smernice (februar 2022) in prostorski načrtovalci 

z njimi še nimajo dovolj izkušenj.  

4.1 Povzetek evalvacije 

Vprašalnik je bila poslan septembra 2022 tridesetim izdelovalcem OPN iz vse Slovenije. Odziv je bil 

slabši od pričakovanega, prejeti so bili štirje izpolnjeni vprašalniki. Kljub manjšemu številu prejetih 

odgovorov pa so bile težave anketirancev jasno izražene.  

Rezultati so razdeljeni po posameznih vsebinskih sklopih, kot je bil izdelan popis zbirk podatkov 

(Priloga E2, Priloga E3): 

- Splošni podatki o prostorskih načrtovalcih, 

- Izpostavljene težave in njihova pogostost, 

- Dostopnost zbirk podatkov, 

- Tehnične značilnosti zbirk podatkov, 

- Vsebinske pomanjkljivosti in vzdrževanje zbirk podatkov. 

 

Podatke se je ocenjevalo po posameznih sektorskih področjih. Vse zbirke podatkov znotraj enega NUP 

se je zaradi velike količine podatkov in pregleda nad njimi ocenjevalo skupaj, z eno oceno.  

Kot splošni rezultat ankete bi izpostavili, da težav ne predstavljajo le podatki, temveč tudi vsebine – 

lahko gre za odsotnost določenih vsebin, neskladnost s predpisi ali drugo. Prav tako je opazno, da se 

izpostavljena sektorska področja po posameznih vsebinskih sklopih izrazito ponavljajo. 

 

 

Splošni podatki o prostorskih načrtovalcih 

 

Pred vsebino ankete smo želeli pridobiti nekaj informacij o anketirancih, v katerih slovenskih regijah so 

aktivni in kakšno je njihovo področje dela.  

Anketiranci so na vprašanje o njihovem območju delovanja na področju prostorskega načrtovanja 

izpostavili predvsem Osrednjeslovensko regijo, nato še Podravsko regijo, Posavsko regijo, 

Jugovzhodno regijo, Goriško regijo in Obalno-kraško regijo.  
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Tabela 5: Izpostavljena območja dela 

x Pomurska regija 

xx Podravska regija 

x Koroška regija 

x Savinjska regija 

x Zasavska regija 

xx Posavska regija 

xx Jugovzhodna Slovenija 

xxx Osrednjeslovenska regija 

x Gorenjska regija 

x Primorsko-notranjska regija 

xx Goriška regija 

xx Obalno-kraška regija 

 

Glede področja dela na področju prostorskega načrtovanja so izpostavili pripravo občinskih 

prostorskih načrtov, strokovnih podlag različnih vrst in ravni ter študije variant, pripravo urbanističnih 

rešitev in prikaze stanj prostora. 

Tabela 6: Izpostavljena področja delovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpostavljene težave in njihova pogostost  

 

Na vprašanje o pomanjkljivostih splošnih smernic državnih NUP so bili izpostavljeni naslednji nosilci: 

- MOP (smernice ne sledijo spremembam zakonodaje, odsotnost vsebin – npr. načrtovanje in 

upravljanje krajine, izjemne krajine, območja nacionalne prepoznavnosti, itd. ).  

- DRSV (odsotnost vsebin, zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag) 

- MKGP (sledljivost vsebin pri posodabljanju smernic, smernice se spreminjajo neodvisno od 

predpisov) 

- MZI (področje trajnostna mobilnost - vsebina smernic) 

 

Kot bolj izpostavljene težave pri pridobivanju oziroma uporabi podatkov iz smernic za pripravo 

prostorsko izvedbenih aktov so anketiranci poudarili naslednje: 

X xxxx Občinski prostorski načrti 

xx Državni prostorski načrti 

xxxx Strokovne podlage različnih vrst in ravni ter študije variant 

xxxx Prikazi stanja prostora 

xxxx Urbanistične rešitve 

 Ocene vplivov na okolje 

xx Raziskovalne naloge, vezane na prostorsko načrtovanje, urejanje 

prostora in zemljiško politiko 
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- Skladnost z ZK 

- Neustrezna položajna natančnost 

- Vsebinska pomanjkljivost podatkov 

 

Tabela 7: Izpostavljene težave pri pridobivanju podatkov 

Težave pri pridobivanju podatkov Pogostost 

težave 

Zbirka podatkov ni dostopna. 2 

Zbirka podatkov je dostopna na zahtevo. 1,75 

Zbirka podatkov ni na voljo za izvoz/ prenos. 1,75 

Zbirka podatkov ni na voljo v vektorski obliki (shape format). 1,5 

Zbirka podatkov je na voljo v analogni obliki. 1 

Metapodatki niso urejeni (upravljalec, datum nastanka, itd.). 2,25 

Zbirka podatkov nima urejene pravne podlage. 2 

Zbirka podatkov je v starem koordinatnem sistemu (D48/GK). 1,75 

Zbirka podatkov ni skladna z zemljiškim katastrom. 3,25 

Položajna natančnost zbirke podatkov ni ustrezna. 2,5 

Zbirka podatkov je vsebinsko pomanjkljiva (manjkajoči atributi, šifranti, drugi 

podatki) 

2,5 

Lestvica: 0 – ni težav, 1 – zelo redke težave, 2 – občasne težave, 3 – pogoste težave, 4 – redne 

težave 

 

Dostopnost zbirk podatkov 

 

Iz podanih komentarjev lahko povzamemo, da trenutno stanje dostopnosti do podatkovnih baz iz 

smernic ni ustrezno urejeno. Prav tako še ni vzpostavljen tematski portal smernic v okviru PIS ter 

dostopnost podatkovnih zbirk na enem mestu. En anketiranec je izpostavil tudi nepreglednost spletne 

strani MOP ter manjko vseh smernic na tem spletnem mestu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področje; NUP Povprečna ocena 

dostopnosti 

Razvoj poselitve: MOP 2,5 

Kmetijstvo: MKGP 2,5 

Gozdarstvo: MKGP 1,75 

Upravljanje z vodami: MOP (DRSV) 2,5 

Ohranjanje narave: ZRSVN 3 

Varstvo kulturne dediščine: MK 3 

Cestni promet (avtoceste): DARS 2,5 

Trajnostna mobilnost: MZI 1,25 

Rudarstvo: MZI 2 

Energetika: MZI 2,5 

Zaščita in reševanje: MO (Uprava RS za 

zaščito in reševanje) 

1,5 

Obramba: MO 1,5 

Lestvica: 1 – nedostopno, 2 – delno dostopno, 3 – javno dostopno 
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Za bolj problematična področja iz vidika dostopnosti so se izkazala naslednja področja:  

- trajnostna mobilnost – odsotnost podatkov  

- zaščita in reševanje – dostop na zahtevo 

- obramba – dostop na zahtevo. 

 

Tehnične značilnosti podatkov 

Področje tehnične značilnosti podatkov zajema kategorije, kot so neznana ali neustrezna merila, 

nedostopni metapodatki, ni pretvorbe v nov koordinatni sistem, ni vektorske oblike podatka, ni v 

digitalni obliki.  

Anketiranci so izpostavili naslednja sektorska področja:  

- Upravljanje z vodami 

- Trajnostna mobilnost 

- Rudarstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave, ki so jih anketiranci poudarili, so: 

- grafični podatki iz javnih evidenc niso pripravljeni skladno s tehničnimi pravili za pripravo 

prostorskih aktov, 

- topološke nepravilnosti, 

- podatki GJI brez atributov, 

-  neusklajenost podatkov z dejanskim stanjem,  

- velika obsežnost določenih podatkovnih zbirk (zbirke podatkov za območje celotne države, ni na 

voljo za manjša teritorialna območja). 

 

 

Področje; NUP 

 

Povprečna ocena 

tehničnih značilnosti 

Razvoj poselitve: MOP 2,33 

Kmetijstvo: MKGP 2,5 

Gozdarstvo: MKGP 2,75 

Upravljanje z vodami: MOP (DRSV) 2 

Ohranjanje narave: ZRSVN 2,5 

Varstvo kulturne dediščine: MK 2,5 

Cestni promet (avtoceste): DARS 2,5 

Trajnostna mobilnost: MZI 1 

Rudarstvo: MZI 2 

Energetika: MZI 2,33 

Zaščita in reševanje: MO (Uprava RS za zaščito in reševanje) 2,5 

Obramba: MO 3 

Lestvica: 1 – tehn. neustrezno, 2 - delno tehn. ustrezno, 3 - tehn. ustrezno 
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Vsebinske pomanjkljivosti in vzdrževanje 

Področje vsebinske pomanjkljivosti zbirk podatkov in področje vzdrževanje podatkov je pri evalvaciji 

združeno, ker se vsebine v veliki meri ponavljajo. Z izrazom vsebinske pomanjkljivosti opredeljujemo 

vsebine, kot so manjkajoči atributi, manjkajoči šifranti, manjkajoči drugi podatki za razumevanje 

podatkovnega sloja, nepovezljivost sloja s pravno podlago. 

Izpostavljena sektorska področja so:  

- Razvoj poselitve – odsotnost podatkov in meril  

- Upravljanje z vodami – problematičnost posameznih zbirk podatkov (npr. podatki o poplavah) 

- Kmetijstvo – spreminjanje zahtev, problematičnost zbirke podatkov o boniteti zemljišč 

- Trajnostna mobilnost – odsotnost podatkov, neusklajenost znotraj resorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi izpostavljeni problemi 

- Zahteve različnih NUP se med seboj izključujejo (primer vodnih zemljišč) – potrebna je 

uskladitev med posameznimi resorji 

- MOP bi moral nastopati kot skrbnik urejanja prostora in bedeti nad smernicami vseh sektorjev 

(nadzor nad spreminjanjem zahtev resorjev) 

- Uveljaviti ciljno naravnan pristop NUP – v smeri reševanja problemov 

- Uskladiti odzive NUP pri podajanju mnenj (zahtevnost vsebin, časovni postopki)  

 

4.2 Določitev prioritetnih vsebin 

V okviru ankete za prostorske načrtovalce so anketiranci navedli zbirke podatkov, ki jih je smiselno 

zaradi ene od zgoraj predstavljenih kategorij (dostopnosti, tehničnih značilnosti podatkov, vsebinske 

pomanjkljivosti in vzdrževanja podatkov) dopolniti čim prej, ker jih načrtovalci potrebujejo pri pripravi 

prostorsko izvedbenih aktov.  

Področje; NUP Skupna ocena vsebinskih 

pomanjkljivosti in vzdrževanja 

Razvoj poselitve: MOP 3 

Kmetijstvo: MKGP 2 

Gozdarstvo: MKGP 1 

Upravljanje z vodami: MOP (DRSV) 3 

Ohranjanje narave: ZRSVN 1 

Varstvo kulturne dediščine: MK 1 

Cestni promet (avtoceste): DARS 2 

Trajnostna mobilnost: MZI 2 

Rudarstvo: MZI 1 

Energetika: MZI 1 

Zaščita in reševanje: MO (Uprava RS za 

zaščito in reševanje) 

1 

Obramba: MO 1 

Lestvica: 0 – ni pomanjkljivo, 3 – zelo pomanjkljivo 
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Zaradi manjšega števila prejetih odgovorov smo rezultate primerjali z anketo za občine iz leta 2019 o 

stanju prostorskih podatkov in možnosti sodelovanja v projektu Pilot MOP. Na anketo je odgovorilo 18 

občin (od tega večje število mestnih občin). Vsebina ankete se z obravnavano nalogo prepleta 

predvsem pri vprašanju, s katerimi težavami se občine soočajo pri sprejemu OPN oziroma OPN v 

pripravi.  

Kot največje težave pri sprejemu OPN ali OPN v pripravi so občine izpostavile: 

- Usklajevanje z nosilci urejanja prostora oz. njihova neodzivnost (14/18 mnenj občin) 

o Izpostavljeno dolgotrajno usklajevanje z MKGP – 3x 

o Izpostavljeno dolgotrajno usklajevanje z DRSV– 3X 

Kot tehnični problem s pridobivanjem podatkov so občine izpostavile zamik katastra ter nekaj 

manjkajočih zbirk podatkov, ki smo jih vključili v tabelo prioritetnih vsebin. 

 

Podana mnenja iz anket ter komentarji prostorskih načrtovalcev pri popisu stanja podatkov (Priloga 

E2, E3) so bili podlaga za določitev prioritetnih NUP in zbirk podatkov v akcijskem načrtu. 

Izpostavljene vsebine smernic, ki še niso izdelane, spadajo pod področja MOP, DRSV, MZI in MKGP.  

Tabela 8: Določitev prioritetnih vsebin, ki še niso izdelane 

  
NUP: Prioritetne vsebine, ki še niso izdelane: 

1 MOP Usmeritve za načrtovanje omrežij naselij 

  MOP Območja nacionalne prepoznavnosti 

2 MOP (DRSV) Priobalna zemljišča 

3 MZI/ DARS Varovalni pasovi GJI (ceste, železnice) 

  MZI Podatki za področje trajnostne mobilnosti 

 4 MKGP Območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč 

 

Pomembne zbirke podatkov, ki jih prostorski načrtovalci potrebujejo pri svojem delu, vendar zbirke 

niso ustrezno urejene, so izpostavljene v tabeli spodaj. Za najbolj problematične zbirke so anketiranci 

ocenili: 

- boniteta zemljišča (MKGP) – različne baze podatkov imajo različne vrednosti (primanjkuje 

enotna baza podatkov), razdrobljenost podatkov o boniteti po parcelah; 

- zbirke podatkov za poplavna območja (DRSV) - ločeni sloji za različne poplave, kar je 

nepregledno in zamudno, zaradi lažje uporabe je potrebno generirati skupni sloj. Podatki o 

poplavah niso medsebojno usklajeni, javno dostopni podatki ne predstavljajo nujno zadnjih 

podatkov in niso vključeni vsi podatki, s katerimi razpolaga DRSV. Problem je tudi velika 

obsežnost podatkov poplavah, ki so na voljo le za območje celotne Slovenije. Študije, na 

podlagi katerih so nastali podatki, niso dostopne; 
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- vojna grobišča (podatki niso del splošnih smernic (MO)) - manjka grafični podatek v vektorski 

obliki, lokacije vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč nosilec posreduje v smernicah/mnenjih 

z zapisanimi koordinatami lokacije. 

Tabela 9: Določitev prioritetnih zbirk podatkov za ureditev 

NUP: Prioritetne zbirke podatkov za ureditev: 

MKGP Varovalni gozdovi 

MKGP Boniteta zemljišča  

MOP (DRSV) Poplavna območja (Območja pomembnega vpliva 

poplav, opozorilna karta poplav, podatki ocene 

poplavne nevarnosti, razredi poplavne nevarnosti) 

MOP (DRSV) Erozijska območja  

MOP (DRSV) Plazljiva območja 

MOP (DRSV) Vodna zemljišča 

MZI Javni potniški promet 

MZI, Dir. za energijo Območja izkoriščanja mineralnih surovin 

MOP  Izjemne krajine 

MOP  Območja DPN in DPN v pripravi 

MO ( Uprava RS za vojaško ded.) Vojna grobišča 

ZVRSN (MOP) Zavarovana območja 
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5 ZAKLJUČEK 

Že pri prvih pregledih smernic državnih NUP se je izkazalo, da smernice in podatki iz smernic po obliki, 

vsebini ali načinu priprave niso poenoteni. Smernice in podatki niso naloženi na enem mestu, zbirke 

podatkov so pogosto vsebinsko ali tehnično pomanjkljive in dostopne le na zahtevo, smernice pa niso 

redno posodobljene in skladne z veljavnimi predpisi. Večji problem predstavljajo tudi manjkajoče 

vsebine smernic, ki bi jih prostorski načrtovalci potrebovali za pripravo prostorsko izvedbenih aktov. 

Več smernic je trenutno še neizdelanih oz. so v pripravi.  

S pripravo popisa stanj zbirk podatkov državnih NUP in vključitvijo prostorskih načrtovalcev v projekt 

smo izvedli celovit pregled nad zbirkami podatkov. 

Z ureditvijo zbirk podatkov in tehnično posodobitvijo podatkov bi olajšali povezovanje podatkov med 

sektorji ter usklajevanje podatkov v procesih prostorskega načrtovanja. Glede na dejstvo, da ZUREP-3 

določa, da morajo NUP pripraviti smernice skladno z zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi, 

pričakujemo, da bo tudi resorji nalogo vzeli resno. 

Z izvedbo anketo za prostorske načrtovalce glede uporabnosti podatkov iz smernic NUP pa smo 

prejeli dodatne argumente, katera področja in zbirke podatkov so problematična in jih na ta način 

določili kot prioritetne vsebine, ki jih je potrebno urediti v čim krajšem času. 

Dolgoročen cilj pregleda je zagotoviti pospešitev postopkov prostorskega načrtovanja in posegov v 

prostor, zmanjšati stroške in čas za pripravo prostorskih aktov ter izboljšati pogoje za usklajevanje 

med javnimi interesi pri prostorskem načrtovanju. 

Rezultati naloge so: 

- Poročilo naloge Pregled smernic NUP  

- Popis stanja zbirk podatkov iz smernic državnih NUP 

- Popis stanja zbirk podatkov državnih NUP brez izdelanih smernic 
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B1 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA PROSTORSKE 
NAČRTOVALCE 

 

Anketa o izkušnjah prostorskih načrtovalcev z uporabo podatkov iz smernic državnih nosilcev 

urejanja prostora  

 

Spoštovani! Pred vami je anketa, namenjena prostorskim načrtovalcem, s katero želimo zbrati vaše 

izkušnje glede uporabe prostorskih podatkih iz splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora 

(NUP) za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov. Anketa je del Pilotnega projekta za implementacijo 

prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP), ki preizkuša izvedljivost, povezanost in povezljivost 

nalog, ki jih predpisujeta prostorska in gradbena zakonodaja. Z vašim mnenjem želimo preveriti 

uporabnost podatkov NUP za vzpostavitev izboljšane infrastrukture po posameznih sektorjih in 

podpore načrtovalskim procesom na državni, regionalni in lokalni ravni.  

Vaše mnenje je pomembno, zato si, prosimo, vzemite par minut za izpolnitev odgovorov. Za več 

informacij se prosimo obrnite na Geodetski inštitut Slovenije (maja.baloh@gis.si). 

 

Vsebina ankete se sklicuje na podatke iz splošnih smernic državnih NUP, veljavnih v času nastanka 

tega dokumenta (junij 2022). To so: 

o Splošne smernice s področja razvoja poselitve  

o Splošne smernice s področja trajnostne mobilnosti  

o Splošne smernice s področja energetike  

o Splošne smernice za področje kmetijskih zemljišč  

o Splošne smernice za področje gozdarstva  

o Splošne naravovarstvene smernice  

o Splošne smernice s področja upravljanja z vodami  

o Splošne smernice za področje varstva nepremične kulturne dediščine  

o Splošne smernice s področja obrambe  

o Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred 

požarom  

o Splošne smernice s področja rudarstva   

o Splošne smernice za področje avtocest 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

  



 

B2 

1. Označite območja vašega delovanja na področju prostorskega načrtovanja. 

Označite z ″x″ okenca po vaši izbiri, na voljo je več možnosti 

 Celotna Slovenija 

 Pomurska regija 

 Podravska regija 

 Koroška regija 

 Savinjska regija 

 Zasavska regija 

 Posavska regija 

 Jugovzhodna Slovenija 

 Osrednjeslovenska regija 

 Gorenjska regija 

 Primorsko-notranjska regija 

 Goriška regija 

 Obalno-kraška regija 

 

2. Označite področja dela, s katerimi se ukvarjate na področju prostorskega načrtovanja. 

 Označite z ″x″ okenca po vaši izbiri, na voljo je več možnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Katere splošne smernice državnih NUP so po vašem mnenju pomanjkljive? Z nekaj besedami 

zapišite razlog za vašo odločitev. 

 

  

 Občinski prostorski načrti 

 Državni prostorski načrti 

 Strokovne podlage različnih vrst in ravni in študije variant 

 Prikazi stanj prostora 

 Urbanistične rešitve 

 Ocene vplivov na okolje 

 Raziskovalne naloge, vezane na prostorsko načrtovanje, 

urejanje prostora in zemljiško politiko 

 Drugo: (navedite) 

_________________________________________________   
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4. Ocenite, kako pogosto naletite na naslednje težave pri uporabi prostorskih podatkov na 

podlagi smernic državnih NUP za pripravo prostorsko izvedbenih aktov.  

Označite z »x« okence po vaši izbiri 

Težava Pogostost težav pri uporabi zbirk podatkov 

Redno Pogosto Včasih Zelo 

redko 

Nikoli 

Zbirka podatkov ni 

dostopna. 

     

Zbirka podatkov je dostopna 

na zahtevo. 

     

Zbirka podatkov ni na voljo 

za izvoz/ prenos. 

     

Zbirka podatkov ni na voljo v 

vektorski obliki (shape 

format). 

     

Zbirka podatkov je na voljo v 

analogni obliki. 

     

Metapodatki niso urejeni 

(upravljalec, datum 

nastanka, itd.). 

     

Zbirka podatkov nima 

urejene pravne podlage. 

     

Zbirka podatkov je v starem 

koordinatnem sistemu 

(D48/GK). 

     

Zbirka podatkov ni skladna z 

zemljiškim katastrom. 

     

Položajna natančnost zbirke 

podatkov ni ustrezna. 

     

Zbirka podatkov je 

vsebinsko pomanjkljiva 

(manjkajoči atributi, šifranti, 

drugi podatki) 

     

 

5. Kako so po vaši oceni urejena naslednja področja državnih NUP z izdanimi splošnimi smernicami 

z vidika dostopnosti zbirk podatkov? Gre za skupno oceno zbirk podatkov, ki jih uporabljate, za 

posamezno sektorsko področje. (1 – zbirke podatkov so nedostopne, 2 – zbirke podatkov so 

delno dostopne ali dostopne na zahtevo, 3 – zbirke podatkov so javno dostopne) 

Ocenite od 1 do 3, tako da označite z ″x″ 
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6. Navedite zbirke podatkov državnih NUP, ki so težko dostopne ali nedostopne in jih 

potrebujete pri svojem delu. 

 

 

 

7. Katero področje državnih NUP z izdanimi splošnimi smernicami je po vašem mnenju 

problematično z vidika vzdrževanja zbirk podatkov. Gre za skupno oceno zbirk podatkov, ki jih 

uporabljate, za posamezno sektorsko področje. 

Označite z »x« okenca po vaši izbiri, na voljo je več možnosti 

Področje; NUP Problematičnost vzdrževanja 

zbirk podatkov  

Razvoj poselitve: MOP  

Kmetijstvo: MKGP  

Gozdarstvo: MKGP  

Upravljanje z vodami: MOP (DRSV)  

Ohranjanje narave: ZRSVN  

Varstvo kulturne dediščine: MK  

Cestni promet (avtoceste): DARS  

Trajnostna mobilnost: MZI  

Rudarstvo: MZI  

Energetika: MZI  

Zaščita in reševanje: MO (Uprava RS za zaščito in 

reševanje) 

 

Obramba: MO  

 

 

 

Področje; NUP 

 

Ocena dostopnosti 

1 2 3 

Razvoj poselitve: MOP    

Kmetijstvo: MKGP    

Gozdarstvo: MKGP    

Upravljanje z vodami: MOP (DRSV)    

Ohranjanje narave: ZRSVN    

Varstvo kulturne dediščine: MK    

Cestni promet (avtoceste): DARS    

Trajnostna mobilnost: MZI    

Rudarstvo: MZI    

Energetika: MZI    

Zaščita in reševanje: MO (Uprava RS za zaščito in reševanje)    

Obramba: MO    
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8. Navedite zbirke podatkov državnih NUP, ki bi se po vašem mnenju morale redno vzdrževati, 

vendar se ne?  

 

 

9. Kako so po vaši oceni urejena naslednja področja državnih NUP z izdanimi splošnimi 

smernicami z vidika tehničnih značilnosti zbirk podatkov. Ta vidik zajema kategorije, kot so 

neznana ali neustrezna merila, nedostopni metapodatki, ni pretvorbe v nov koordinatni 

sistem, ni vektorske oblike podatka, ni v digitalni obliki. Gre za skupno oceno zbirk podatkov, 

ki jih uporabljate, za posamezno sektorsko področje. (1 – zbirke podatkov so tehnično 

neustrezne, 2 – zbirke podatkov so delno tehnično ustrezne, 3 – zbirke podatkov so tehnično 

ustrezne) 

Ocenite od 1 do 3, tako da označite z ″x″ 

Področje; NUP 

 

Ocena tehničnih 

značilnosti 

1 2 3 

Razvoj poselitve: MOP    

Kmetijstvo: MKGP    

Gozdarstvo: MKGP    

Upravljanje z vodami: MOP (DRSV)    

Ohranjanje narave: ZRSVN    

Varstvo kulturne dediščine: MK    

Cestni promet (avtoceste): DARS    

Trajnostna mobilnost: MZI    

Rudarstvo: MZI    

Energetika: MZI    

Zaščita in reševanje: MO (Uprava RS za zaščito in reševanje)    

Obramba: MO    

 

10. Navedite zbirke podatkov državnih NUP, ki bi jih pri svojem delu potrebovali v vektorski obliki 

(shapefile format). 
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11. Katero področje državnih NUP z izdanimi splošnimi smernicami je po vašem mnenju 

problematično z vidika vsebinske pomanjkljivosti zbirk podatkov. Ta vidik zajema kategorije, 

kot so manjkajoči atributi, manjkajoči šifranti, manjkajoči drugi podatki za razumevanje 

podatkovnega sloja, nepovezljivost sloja s pravno podlago. Gre za skupno oceno zbirk 

podatkov, ki jih uporabljate, za posamezno sektorsko področje. 

Označite z »x« okenca po vaši izbiri, na voljo je več možnosti 

Področje; NUP Vsebinske pomanjkljivosti zbirk podatkov  

Razvoj poselitve: MOP  

Kmetijstvo: MKGP  

Gozdarstvo: MKGP  

Upravljanje z vodami: MOP (DRSV)  

Ohranjanje narave: ZRSVN  

Varstvo kulturne dediščine: MK  

Cestni promet (avtoceste): DARS  

Trajnostna mobilnost: MZI  

Rudarstvo: MZI  

Energetika: MZI  

Zaščita in reševanje: MO (Uprava RS za zaščito in 

reševanje) 

 

Obramba: MO  

 

12. Navedite zbirke podatkov državnih NUP, s katerimi se srečujete in so vsebinsko pomanjkljive. 

Z nekaj besedami zapišite razlog za vašo odločitev. 

 

 

13. Ali opažate kateri drug problem rabe prostorskih podatkov državnih NUP, s katerim se 

srečujete in ni bil izpostavljen? Če ste odgovorili z DA, katerega?  

Označite z »x« okence po vaši izbiri 

 Da (navedite): 

 Ne 

 

Hvala za sodelovanje! 

 


