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STRATEGIJA INFORMACIJSKE DRUŽBE
V REPUBLIKI SLOVENIJI
Božena Lipej

Vlada Republike Slovenije je na 128. redni seji 29. junija 2007 sprejela Strategijo informacijske
družbe v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: si2010) in nekaj spremljajočih sklepov, povezanih
z izvedbo skupne in sektorskih strategij. Pri izdelavi si2010 je sodelovala tudi Geodetska uprava
Republike Slovenije.
si2010 pomeni krovno politično usmeritev slovenske vlade na tem področju do leta 2010. si2010
sledi evropski pobudi i2010, v kateri so predstavljene poglavitne strateške usmeritve Evropske
unije. Poleg evropskih usmeritev upošteva si2010 tudi vse pomembne nacionalne strateške
dokumente, kot so: Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program 2007–2013 in Resolucija
razvojnih projektov 2007–2023, v katerih sta razvoj in učinkovita uporaba informacijskokomunikacijskih tehnologij predstavljena kot eno od ključnih sredstev za doseganje ciljev večje
in hitrejše rasti ter razvoja Republike Slovenije.
Namen si2010 je opredeliti nacionalni okvir spodbujanja razvoja informacijske družbe v Sloveniji
do leta 2010 ter tako postaviti usmeritve razvoja, ki upoštevajo tehnološki, družbeni in zakonodajni
okvir. si2010 opredeljuje ustrezna načela delovanja in konkretna področja delovanja, podrobnejšo
obravnavo posameznih področij (konkretni cilji, kazalniki in ukrepi) pa prepušča področnim
strategijam in akcijskim načrtom, ki jih z vidika države oblikujejo posamezna ministrstva.
Glavni cilj si2010 je pospešiti nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na
povečanje inovativnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe.
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Prostorsko in nepremičninsko področje je v dokumentu predstavljeno v priloženi obliki in bo
ena od dobrih podlag za usmerjanje nadaljnjega nepremičninskega in geodetskega razvoja.
E-prostor
Prostor in nepremičnine sta pomembni področji za družbo tudi glede na informacijsko družbo,
ko govorimo o e-prostoru in nepremičninah. Temelj za pospešen razvoj obeh področij je sprotno
in natančno evidentiranje nepremičnin oziroma prostora. V zadnjih letih so bili v Republiki
Sloveniji postavljeni temelji digitalnih prostorskih in nepremičninskih podatkov, ki so osnova za
vse druge uporabnike. Podatki o nepremičninah se danes vodijo v več osnovnih evidencah
(zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga). V nastajanju sta novi evidenci, in sicer register
nepremičnin (večnamenska zbirka podatkov o nepremičninah) ter zbirni kataster o gospodarski
in javni infrastrukturi.
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Vizija:
Z ZAGOTAVLJANJEM POPOLNIH, TOČNIH, AKTUALNIH IN NA ENEM MESTU
DOSTOPNIH PROSTORSKIH IN NEPREMIČNINSKIH PODATKOV ZADOVOLJITI
UPORABNIKE IN PRIPOMOČI K VARSTVU LASTNINE DRŽAVLJANOV TER K BOLJ
UREJENIM ODNOSOM V DRUŽBI.
Strateški cilji:
- poenostavitev postopkov, urejanje in sprotno vodenje kakovostnih podatkov o vseh
nepremičninah v zemljiškem katastru in katastru stavb ter podatkov o dejanskem stanju
nepremičnin v registru nepremičnin;

S TRANI GE
ODET
SKE UPRA
VE RS
GEODET
ODETSKE
UPRAVE

Storitve in rešitve e-prostora in nepremičnin je treba gledati kot konkurenčno prednost in ne le
kot tehnologijo, saj omogoča ne samo delovanje na izvedbeni ravni, ampak lahko s smotrno
uporabo omogoča nove storitve za številne uporabnike. Ravno zaradi velikih sprememb v
informacijski podpori se pri evidentiranju nepremičnin dogajajo obsežne spremembe tudi v družbi.
Podatki o nepremičninah so nujno potrebni za delo praktično vseh ministrstev, občin in lokalnih
skupnosti, pogosto pa tudi za gospodarstvo in fizične osebe, zato je za evidentiranje nepremičnin
potrebna kakovostna informacijska podpora, s katero je veliko dejavnosti usmerjenih v povezljivost
– vzpostavljajo se dvosmerne informacijske povezave.

- prenova in združevanje nepremičninskih evidenc v enoten in navzven povezljiv informacijski
sistem;
- zagotovitev možnosti za izpolnitev zahtev evropske direktive INSPIRE za zagotavljanje državne
in evropske prostorske podatkovne infrastrukture;
- vzpostavitev enotne organizacijske strukture za celovito evidentiranje vseh podatkov o
nepremičninah;
- vzpostavitev sistema posplošene tržne vrednosti nepremičnin in množičnega vrednotenja
nepremičnin za obdavčenje nepremičnin ter izboljšanje preglednosti in učinkovitosti
nepremičninskega trga;

Področja delovanja:
- zagotavljanje popolnih, točnih, aktualnih in na enem mestu dostopnih podatkov o
nepremičninah v povezani večnamenski zbirki;
- umeščanje vzdrževanja nepremičninskih evidenc v družbo, saj to ni le naloga ene javne
institucije, temveč celotne družbe;
- podpiranje razvoja nepremičninskega sistema in razvijanje povezanega topografskega sistema
zaradi podpore izvajanju politike urejanja prostora in okolja ter kmetijske in zemljiške politike;
- urejanje nepremičninskega trga z zagotavljanjem celovite in uporabniku prijazne storitve, s
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- urejanje osnovnih geodetskih sistemov z upoštevanjem topografskih in kartografskih standardov
z uvajanjem standardiziranih tehnoloških rešitev, ki bodo omogočale elektronsko poslovanje.
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katero bo uporabnik kadar koli in v najkrajšem mogočem času na enem mestu pridobil zahtevane
podatke in potrdila oziroma opravil želene storitve.«
Vir:
Strategija informacijske družbe v Republiki Sloveniji, http://www.mvszt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/
informacijska_druzba/si2010.pdf

dr. Božena Lipej, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-pošta: bozena.lipej@gov.si
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