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Vsem članom Matične sekcije geodetov (MSGeo) pri IZS

Številka: 02150-24/2022-2552-2
Datum: 10.6.2022

Zadeva: Dopis v zvezi z izvedbo migracije v nov IS Kataster

Spoštovani člani Matične sekcije geodetov (MSGeo) pri IZS;

Zaključuje se obdobje v katerem smo prenovili pravno podlago in informacijsko 
rešitev za vodenje in vzdrževanje podatkov katastra nepremičnin. Prenova 
informacijskega sistema za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc na 
Geodetski upravi RS je bila nujna in neizogibna. Stare informacijske rešitve so 
bile tehnološko zastarele in niso omogočale uvedbe elektronskega poslovanja in 
izvedbo posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal 
nedavno sprejet Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Ur.l.RS, št 54/21).

Trenutno se nahajamo v občutljivi fazi migracije iz obstoječega v nov informacijski 
sistem, ko se srečujemo s predvidenimi in tudi nepredvidenimi prekinitvami 
delovanja informacijskega sistema.

V našem skupnem interesu je, da se faza migracije uspešno zaključi v 
načrtovanih rokih, da bomo lahko našim uporabnikom čimprej zagotovili 
učinkovite in kakovostne geodetske storitve. Na vaš naslov se obračamo s 
prošnjo po skupnem in usklajenem pristopu pri pojasnjevanju nastale 
situacije našim strankam. 

Samo v primeru, če bodo lastniki nepremičnin, ki so naši uporabniki, dobili jasne 
in verodostojne informacije

 ter ustrezna pojasnila o izvedbi aktivnosti prehoda v nov informacijski sistem, 
lahko fazo migracije uspešno zaključimo brez nepotrebnih zapletov, ter 
dosežemo razumevanje javnosti. Vsi skupaj moramo javnosti korektno predstaviti 
aktivnosti, ki se izvajajo z namenom, da bodo naše storitve v prihodnje še hitrejše 
in kakovostnejše. Z ustreznimi pojasnili ter medsebojnim informiranjem, namesto 
z medsebojnim obtoževanjem, lahko vsaj delno omilimo težave in nevšečnosti, 
pri prenovi informacijskega sistema, ki jih občutimo vsi: geodetska podjetja, 
geodetska uprava in predvsem naše stranke.



Nov informacijski sistem (v nadaljevanju »IS Kataster«) sodi med kompleksnejše 
informacijske sisteme v Republiki Sloveniji, ki ga postavljamo na državnem 
računalniškem oblaku, za katerega skrbi Ministrstvo za javno upravo. 
Informacijski sistem IS Kataster vključuje podatke o 5.700.000 parcelah 
zemljiškega katastra in 1.200.000. stavb in 1.900.000 delov stavb iz katastra 
stavb, kot tudi podatke o 53.000 prostorskih enotah iz registra prostorskih enot, 
podatke o 566.000 hišnih številkah iz registra naslovov, , ter podatke o 57.000 
točk iz evidence državne meje.

Zakon o katastru nepremičnin ZKN (Ur.l.RS, št 54/21) je v prehodnih določbah 
opredelil enomesečno obdobje za vzpostavitev informacijske podpore. V tem 
obdobju se ukinja evidenca zemljiškega katastra, katastra stavb in register 
nepremičnin, ter nastaja nova evidenca kataster nepremičnin, poleg tega pa se 
uvajajo še nekatere spremembe v registru prostorskih enot in registru naslovov 
ter v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Da lahko zagotovimo 
migracijo iz obstoječih sistemov v nov informacijski sistem na varen in učinkovit 
način, v tem obdobju ne bo mogoče izvajati vseh operativnih aktivnosti v 
nepremičninskih evidencah.

Tovrstne migracije iz tehničnih in logističnih razlogov, na žalost ni mogoče izvesti 
vzporedno z delovanjem obstoječega sistema. Vse aktivnosti, ki jih je bilo 
mogoče izvesti sočasno, so bile v preteklih mesecih že izvedene. Uslužbenci 
Geodetske uprave RS se skupaj s predstavniki Ministrstva za javno upravo in 
zunanjimi izvajalci informacijske podpore, prizadevamo, da bi bila izvedba 
migracije na nov informacijski sistem čim manj moteča za naše uporabnike, 
vendar žal ne gre brez omenjene prekinitve delovanja zaradi vzpostavitve nove 
informacijske podpore. Vsem uporabnikom naših storitev, se za morebitne 
nevšečnosti, ki so posledica izvedbe prehoda na nov informacijski sistem, 
opravičujemo in prosimo za razumevanje. Predvidevamo, da bo vzpostavitev 
informacijske podpore zaključena do 10.7.2022, ko bo naše poslovanje ponovno 
potekalo nemoteno, kot tudi hitreje in predvsem na uporabniku prijaznejši način.

Od 4.4.2022 do 9.6.2022 je bilo v novem informacijskem sistemu že izvedenih 
7.284 izvozov podatkov za izvedbo katastrskih postopkov in tudi že vloženih 
1.451 zahtev z elaboratom. V postopku preizkusa je še 236 elaboratov. Število 
oddanih elaboratov v zadnjih dneh raste po cca. 100 elaboratov na dan. Pri tako 
velikem, razvejanem in uporabniško občutljivem sistemu se pri sami izvedbi 
pojavljajo tudi določene nepredvidljive tehnične težave, ki jih sicer sproti 
rešujemo, a vsak takšen poseg dodatno podaljšuje načrtovan prehod v nov 
informacijski sistem. 

S skupnim prizadevanjem in strpnostjo vseh deležnikov, lahko zastavljeno nalogo 
uspešno zaključimo, ter uporabnikom v prihodnje ponudimo še bolj učinkovite in 
hitrejše storitve. Za sodelovanje in razumevanje se vam že v naprej 
zahvaljujemo.

Lep pozdrav!



   Tomaž Petek
generalni direktor
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