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NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS
MNOŽIČNI ZAJEM PODATKOV O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH
Namen vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč v Republiki Sloveniji je pripraviti učinkovito podlago
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter podlago za podajanje informacij o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč in drugih lastnostih stavbnih zemljišč. Za vzpostavitev evidence stavbnih
zemljišč (slika 1) potrebujemo začetno stanje pozidanosti Slovenije, ki se v okviru programov eProstor
vzpostavlja s projektom masovnega zajema poseljenih zemljišč. Rezultat množičnega zajema podatkov o
stavbnih zemljiščih, to je predlog poseljenih zemljišč, bodo občine v nadaljevanju preverile ter pripravile
dopolnjen predlog tako imenovanih poseljenih zemljišč. Hkrati bodo določile nepozidana stavbna zemljišča
ter jih razvrstile v ustrezne razvojne stopnje. Skupaj s podatki o zemljiščih javnih cest in zemljiščih javne
železniške infrastrukture bodo podatki o poseljenih zemljiščih zajemali podatke za vsa pozidana zemljišča
in v nadaljevanju zagotavljali strokovno podlago za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč.

Slika 1: Pozidana in nepozidana stavbna zemljišča in njihove razvojne stopnje.

Množični zajem podatkov se izvaja na območju celotne Slovenije in je razdeljen na enajst faz, ki logično
sledijo izvajanju projekta Lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza. Dokončanih je prvih pet faz,
ki zajemajo območje Prekmurja, jugovzhodne Slovenije, Posavja, Zasavja, občin Piran in Izola, Koroške
in dela Savinjske ter Podravske regije in Pomurja. Analiza podatkov iz tehničnih poročil v do sedaj zajetih občinah kaže, da preostala stavbna zemljišča, ki lahko predstavljajo potencialno nepozidana stavbna
zemljišča, obsegajo približno 30 % vseh stavbnih zemljišč v občinah (slika 2). V potencialno nepozidana
stavbna zemljišča so vključene tudi nekategorizirane ceste, ki nimajo določene ustrezne namenske rabe.
V začetku oktobra 2019 se je začel zajem v dvajsetih občinah Savinjske regije (šesta faza). Vsa poseljena zemljišča bodo zajeta do konca decembra 2020. Predlog poseljenih zemljišč bo pripravljen do 30. junija 2021. Na
spletni strani prostorskega informacijskega sistema – PIS (http://www.pis.gov.si) oziroma v pregledovalniku
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(http://storitve.pis.gov.si/pis-jv/evidenca_stavbnih_zemljisc.html) bodo skladno s časovnim načrtom zajema
podatkov dostopni zajeti podatki o poseljenih zemljiščih. Trenutno so dostopni podatki vseh petih že zajetih faz.

30 %

19 %

stavbno zemljišče ‐
površine cest in
železnic*
stavbno zemljišče ‐
pripadajoča
zemljišča objektov

51 %

preostala stavbna
zemljišča

*Površine cest niso predmet množičnega zajema
poseljenih zemljišč. Navedena vrednost je delež
namenske rabe Površine cest – PC v vseh stavbnih
zemljiščih.

Slika 2: Razdelitev stavbnih zemljišč po podatkih v doslej dokončanih fazah zajema.
Vir: eProstor in Geodetska uprava RS

IZVAJANJE ŠESTE FAZE IZBOLJŠAVE ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA
Izvedba projekta Lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza, ki je časovno umeščen od marca 2018
do oktobra 2020, poteka skladno s sprejetim terminskim načrtom. Operativna skupina geodetske uprave
Republike Slovenije, ki na podlagi podatkov iz evidence zemljiškega katastra in dodatno pridobljenih podatkov zunanjega izvajalca skrbi za izboljšavo po posameznih katastrskih občinah, bo do konca decembra
2019 končala obdelavo podatkov z območja 6. faze.

Slika 1: Katastrske občine, v katerih je bila izboljšava ZKP že izvedena (december 2019; vir: Geodetska uprava RS).

V okviru te faze bo lokacijsko izboljšan zemljiškokatastrski prikaz na območju 308 katastrskih občin, in
sicer na območjih geodetskih pisarn Domžale, Grosuplje, Ljubljana, Logatec in delno Kočevje. V celoti je
izboljšava že predhodno dokončana na območjih geodetskih pisarn: Murska Sobota, Lendava, Novo mesto,
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Črnomelj, Brežice, Sevnica, Krško, Trbovlje, Litija, Slovenj Gradec, Velenje, Mozirje, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona, Ljutomer, Celje, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec, dela geodetske
pisarne Koper in skoraj v celoti geodetske pisarne Kočevje (slika 1). Obdelava podatkov se z začetkom leta
2020 nadaljuje na območju 7. faze (območje geodetskih pisarn Maribor in Ptuj). Skupno število vseh
obdelanih katastrskih občin novembra 2019 je tako že 1560, kar pomeni 58 % vseh katastrskih občin.
Rezultati lokacijske izboljšave se sproti vključujejo v evidenco zemljiškega katastra, tako v produkcijsko
kot distribucijsko okolje.

| 63/4|
NOVICE | NEWS

GEODETSKI VESTNIK

Vir: eProstor in Geodetska uprava RS

3. KONFERENCA PROGRAMA PROJEKTOV EPROSTOR
V prostorih kongresnega centra Domus Medici je 4. 12. 2019 potekala 3. konferenca programa projektov
eProstor, ki sta jo organizirala ministrstvo za okolje in prostor ter geodetska uprava Republike Slovenije.
Širši strokovni javnosti so bili predstavljeni vmesni dosežki enega največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja graditve in upravljanja nepremičnin. Cilj eProstora je zagotoviti večjo preglednost in
učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin pod skupnim naslovom
En prostor za vse. V uvodnem delu so številne udeležence nagovorili državni sekretar na ministrstvu za
okolje in prostor ter vodja programskega sveta eProstora Aleš Prijon, državni sekretar na ministrstvu za
javno upravo Leon Behin, državna sekretarka službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko dr. Nevenka
Ribič, generalni direktor geodetske uprave RS Tomaž Petek ter generalna direktorica direktorata za
prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Barbara Radovan.
Tomaž Petek je v nagovoru poudaril, da je geodetska uprava Republike Slovenije letos že dokončala programiranje baznega dela nove informacijske rešitve katastra nepremičnin, ki je nameščen na državnem
računalniškem oblaku. Z namenom odprave administrativnih ovir, pospešitve procesov ter posodobitve
sistema je v medresorsko obravnavo posredovala nov zakon o katastru nepremičnin. Prav tako je bil
dokončan digitalni arhiv zemljiškega katastra in katastra stavb, pri čemer je bilo poskeniranih več kot
devet milijonov dokumentov, celoten arhiv zdaj obsega več kot 23 milijonov dokumentov. Na področju
lokacijskega izboljšanja grafičnih podatkov zemljiškega katastra oziroma izboljšave položajne natančnosti
katastrskih načrtov na območjih stavbnih zemljišč je bilo vključenih že 60 odstotkov območja Republike Slovenije. Dokončan je bil strokovno zahteven prehod v nov koordinatni sistem tudi za temeljne
nepremičninske evidence.
Namestnica generalnega direktorja geodetske uprave Republike Slovenije mag. Erna Flogie Dolinar je
ob koncu uvodnih nagovorov izpostavila ključne rezultate projekta eProstor v tem letu, med drugimi
razvoj prostorskega informacijskega sistema, v okviru katerega so bili pripravljeni primeri elektronskega
poslovanja za postopek izdaje gradbenega dovoljenja (eGraditev) in priprave občinskega prostorskega načrta (ePlan); publikacijo Dediščina katastrov na Slovenskem in s tem povezano dokončanje zelo obsežnega
in strokovno zahtevnega skeniranja 200-letnega arhiva zemljiškega katastra, katastra stavb in državnih
prostorskih aktov; informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc ter prehod v nov koordinatni sistem
za temeljne nepremičninske evidence.
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Slika 1: Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo g. Leon Behin (levo) in generalni direktor geodetske uprave Republike
Slovenije g. Tomaž Petek (foto: Anže Virant).

Sledila sta dva sklopa strokovnih predavanj, v katerih so bili podrobneje predstavljeni rezultati in načrti
projekta eProstor. Več informacij je na voljo na portalu eProstor https://www.projekt.e-prostor.gov.si/.
Vir: eProstor in Geodetska uprava RS

5. SLOVENSKI DAN INSPIRE
V torek, 19. 11. 2019, je v Kristalni palači v BTC-ju potekal 5. slovenski dan INSPIRE. Udeležilo se
ga je 90 strokovnjakov iz različnih institucij, ki se srečujejo z uvajanjem direktive INSPIRE. Poudarek letošnjega dogodka je bil na večji uporabnosti in dostopnosti prostorskih podatkov prek spletnih
storitev pregledovanja in prenosa podatkov. Dogodek sta odprla državni sekretar z ministrstva za
okolje in prostor gospod Aleš Prijon ter generalni direktor geodetske uprave RS gospod Tomaž Petek.

Slika 1: Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor g. Aleš Prijon in generalni direktor geodetske uprave RS g. Tomaž
Petek med pozdravnima nagovoroma (foto: Nejc Balantič).

Prvi sklop je bil namenjen predstavitvi storitev INSPIRE v Sloveniji, svetovnih smernic Združenih narodov za globalno upravljanje geoprostorskih informacij (UN-GGIM) ter uporabi podatkovnih modelov
INSPIRE v različnih evropskih projektih. V drugem sklopu so kolegi iz Hrvaške in Češke predstavili
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svojo nacionalno infrastrukturo za prostorske informacije ter možnosti dostopanja do zbirk podatkov prek
storitev pregledovanja in prenosa. V zadnjem delu je bil prikazan primer povezovanja direktive INSPIRE
in podatkov o kulturni dediščini ter prihajajoče spremembe in novosti na temo odprtih podatkov, ki
bodo vplivale na vse upravljavce zbirk podatkov.
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Tuji in domači predavatelji so si bili enotni v ugotovitvi, da je za večjo uporabnost prostorskih podatkov
ključno medinstitucionalno povezovanje na nacionalni in svetovni ravni, saj bodo le tako informacije
pridobile na vrednosti. V okviru 5. dneva INSPIRE je nastala tudi brošura z naslovom Omrežne storitve
za prostorske podatke, katere namen je prikazati uporabno vrednost infrastrukture INSPIRE na podlagi
dostopa do prostorskih podatkov prek spletnih storitev.
Več informacij je na voljo na slovenskem geoportalu www.geoportal.gov.si.
Vir: eProstor in Geodetska uprava RS

DELOVNA SKUPINA ISA² ZA GEOPROSTORSKE REŠITVE
V okviru programa za medopravilne rešitve za evropsko javno upravo ISA² je evropska komisija kot
aktivnost številka 10 opredelila evropsko interoperabilnost pri uporabi prostorskih podatkov, imenovano
ELISE – European Location Interoperability Solutions for E-government (https://ec.europa.eu/isa2/actions/
elise_en). Aktivnost je namenjena subjektom iz javnega sektorja in zasebnih podjetij, ki se ukvarjajo z
informacijami, podatki, storitvami in procesi, pri katerih se tako ali drugače potrebujejo podatki in informacije o lokaciji. Informacije, povezane z lokacijo, namreč podpirajo vse večji delež politik na evropski
in nacionalni ravni, so sestavni del tako rekoč vseh digitalnih storitev in aplikacij, ki jih uporabljajo
javna uprava, podjetja in državljani. Aktivnost ELISE tako zagotavlja nabor pravnih, političnih, organizacijskih, semantičnih in tehničnih medopravilnih rešitev in usmeritev, ki omogočajo lažje, smotrnejše
in učinkovite čezmejne ali medsektorske digitalne javne storitve in procese ob vključevanju informacij
o lokaciji (lokacijska inteligenca).
Za lažje izvajanje nalog ELISE je bilo ustanovljeno posvetovalno telo – ISA² delovna skupina za geoprostorske rešitve, sestavljajo jo organi evropske komisije in predstavniki držav članic. Skupina ima
pomembno svetovalno in pospeševalno vlogo pri prednostnih nalogah in vsebini delovnega programa
ELISE ter pri razširjanju rezultatov. Dejavnosti ELISE potrjuje skupina, mnoge od njih so dejansko
predlagali prav predstavniki delovne skupine. Člani delovne skupine neposredno prispevajo k posameznim temam ELISE prek vrste ukrepov (na primer odborov uporabnikov). Aktivnost ELISE temelji na
načelih direktive INSPIRE, ki vzpostavlja infrastrukturo za prostorske informacije v Evropi, hkrati pa
nadaljuje delo iz dveh akcij ISA: Lokacijski okvir Evropske unije (EULF), ki je razvil in promoviral
politiko najboljših praks in smernice, ki jih podpira INSPIRE, s piloti v različnih državah in na različnih tematskih področjih, ter Referenčne platforme INSPIRE za večkratno uporabo (ARe3NA), ki je
omogočila izvajanje INSPIRE v državah članicah z razvojem strukturiranega pristopa in rešitvami za
medopravilnost, ki jih je mogoče večkrat uporabiti.
Slovenija je dejavna članica delovne skupine in sodeluje v dveh odborih uporabnikov – LIFO (Location
interoperability Framework Observatory) in EU Gazetteer. Na zadnjih sestankih skupine so bili člani sez| 609 |
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nanjeni s tekočimi in načrtovanimi dejavnostmi ter pripravo programa ISA2 za leto 2020. Obravnavan
je bil tudi prehod s programa ISA2 na program DEP (Digital Europe Program) v letu 2021, ki je ovojnica
za morebitna prihodnja finančna sredstva, ter ustrezne dejavnosti za umestitev prostorske tematike v
prihajajoči program. Predstavljene so bile potekajoče in prihodnje dejavnosti v okviru programa ELISE,
nekatere od njih podrobneje (blockchain – veriženje blokov v javni upravi, rezultati študije vloga IPI v
transformaciji v digitalno javno upravo, GDPR in lokacijski podatki, EU Gazetteer, pilotni projekt EU
za energijsko učinkovitost stavb).
Obsežna in zanimiva je študija o možnostih uporabe tehnologije veriženja blokov, v kateri se na
podlagi analize sedmih izvedenih projektov ugotavlja, da je mogoče s tehnologijo veriženja blokov
zmanjšati birokracijo, povečati učinkovitost upravnih postopkov in povečati stopnjo zaupanja v javno
vodenje evidenc. Čeprav se tehnologija še ni izkazala za ustrezno in dovolj zanesljivo, vsekakor odpira
zanimive možnosti za prihodnji razvoj javne uprave in zagotavljanje storitev za državljane. Študija o
vlogi infrastrukture za prostorske informacije je bila izdelana na podlagi podatkov iz 29 držav članic,
pri čemer so bile nekatere obravnavane podrobneje. Zajemala je različne vidike IPI (koordinacija,
zakonodaja, povezava z e-upravo, semantična in tehnična medopravilnost, izpolnjevanje priporočil
OECD, tehnični vidiki).
GDPR in lokacijski podatki: Podatki o lokaciji se vse bolj uporabljajo v javnem in zasebnem življenju. Pogosto so povezani s konkretno osebo, to je na primer naslov ali drugačna identifikacija lokacije
posameznika. Z veliko rastjo mobilnih storitev in storitev na internetu (na primer internet stvari) se je
povečalo tveganje za zagotavljanje in varovanje zasebnosti. S krepitvijo zavedanja in novo zakonodajo
so v evropski zakonodaji o varstvu podatkov prvič izrecno vključeni tudi podatki o lokaciji. Navodila za
zagotavljanje zasebnosti so objavljena na spletu.
EU Gazetteer evaluation project: Projekt je sestavljen iz dveh delov – prvi del zagotavlja usklajene in
povezane podatke o naslovih in zemljepisnih imen za EUROSTAT, drugi del je namenjen testiranju
podatkov iz različnih imenikov zemljepisnih imen za potrebe ugotavljanja in raziskovanja evropske
kulturne dediščine.
Energijski pilotni projekt EU: Na podlagi podatkov o stavbah so bile dopolnjene metodologije za
ocenjevanje porabe energije in energetske učinkovitosti od lokalne vse do regionalne ravni in ravni
držav članic skladno z zahtevami evropske direktive na področju energetske učinkovitosti. Za potrebe
ugotavljanja energetske učinkovitosti je bil razvit razširjen model INSPIRE za stavbe, ki je na voljo tudi
vsem državam članicam in drugim uporabnikom.
Delovni načrt ELISE 2020 temelji na zagotavljanju ustreznih in izdelanih rešitev, inovacijah, krepitvi
zavedanja, evropskih politikah, digitalni usposobljenosti javne uprave, lokacijski inteligenci. Nove dejavnosti programa bi morale omogočiti prehod na program Digitalne Evrope. Predlagani so naslednji sklopi:
i. novi operativni modeli IPI, dostop do podatkov in ponovna uporaba,
ii. pretok podatkov G2B / B2G / G2C / C2G / G2G,
iii. umetna inteligenca in lokacijske informacije za politiko in storitve,
iv. medsektorska medopravilnost in sorodne rešitve,
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v. razvoj dokončnega dokumenta, ki je pomemben kot referenčni okvir za interoperabilnost lokacije
(med specifičnimi področji),
vi. konec programa ELISE s konferenco.
Pomembne in uporabne rešitve, ki so bile do sedaj izdelane v okviru programa ELISE, so: dokument o
projektu EULF (European Union Location Framework), programsko orodje za vodenje sistema registrov
Registry INSPIRE, preverjevalnik Validator INSPIRE in orodje za spremljanje medopravilnosti lokacijskih
informacij.
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Vir: Geodetska uprava RS
Zapisala: mag. Irena Ažman, e-naslov: irena.azman@gov.si

IZŠLA JE BROŠURA DEDIŠČINA KATASTROV NA SLOVENSKEM
Na geodetski upravi Republike Slovenije so v letu
2019 uspešno pripeljali do konca večletni projekt
digitalizacije arhivskih dokumentov nepremičninskih evidenc. V okviru projekta Zajem in izboljšava
podatkov je izšla brošura, lahko bi rekli tudi knjiga,
z naslovom Dediščina katastrov na Slovenskem.
Avtorji zanimive publikacije, ki so mag. Janez Slak,
dr. Jože Triglav, mag. Danijel Boldin, Majda Mavec
in Mihael Fonda, so zbrali in zanimivo predstavili
arhivska gradiva zemljiškega katastra, ki ne obsega
le gradiv iz arhiva geodetske uprave RS, ampak tudi
tista iz arhiva RS, ki se tematsko vežejo na področje
zemljiškega katastra. Brošura nas tako popelje skozi
bogato zgodovino katastrov na Slovenskem.
Poleg tiskane različice je publikacija na voljo tudi
na spletni strani projekta Program projektov eProstor:
https://www.projekt.e-prostor.gov.si/skupno/novica/nova-brosura-dediscina-katastrov-na-slovenskem
-the-cadastral-heritage-of-slovenia.
Vir: Geodetska uprava RS
Zapisala: dr. Anka Lisec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, e-naslov: anka.lsiec@fgg.uni-lj.si
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NOVICE FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
UNIVERZE V LJUBLJANI
UNIVERZA V LJUBLJANI PREJELA NAJVIŠJE DRŽAVNO PRIZNANJE – RED ZA IZREDNE
ZASLUGE
Univerza v Ljubljani je svoj 100. rojstni dan zaznamovala s slavnostno akademijo v Cankarjevem domu.
Vrhunec slovesnosti je bilo najvišje državno odlikovanje, ki ga je predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor ob tej priložnosti vročil rektorju Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorju Papiču.
Jubilejno leto najstarejše in največje univerze v Sloveniji, v okviru katere se od vsega začetka izvajajo tudi
študijski programi na področju geodezije, je bilo obogateno s pestrim dogajanjem, osrednji dogodek pa
je potekal 3. decembra 2019, na njen 100. rojstni dan. Slavnostna akademija v Cankarjevem domu, ki
so si jo poleg gostov v Gallusovi dvorani lahko ogledali tudi gledalci nacionalne televizije v neposrednem
prenosu, se je začela še posebej slovesno. Častni pokrovitelj dogodka predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor je Univerzi v Ljubljani ob stoletnici obstoja podelil najvišje državno odlikovanje: red za izredne
zasluge za prispevek k duhovnemu in kulturnemu razvoju slovenskega naroda, uveljavitvi slovenskega
jezika ter za vrhunske dosežke na področju znanosti in izobraževanja.
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so zaslužni za nastanek univerze, njen obstoj in razvoj. Poudaril je, da je Univerza v Ljubljani skozi zgodovino, tudi v manj
naklonjenih časih, ostala osredotočena na aktualne evropske ter svetovne raziskovalne in humanistične
teme in jih vselej obravnavala celostno: v luči narave, družbe in posameznika. Kljub najširši dostopnosti
študija pa ima slovenska družba še vedno težave pri razumevanju univerze kot avtonomnega, svobodnega
laboratorija znanja, veščin in razmisleka, tudi kritičnega, je med drugim v svojem govoru povedal rektor.
Slavnostni govornik prof. dr. Frederick Duncan Michael Haldane, Nobelov nagrajenec za fiziko in častni doktor Univerze v Ljubljani, je izpostavil, da tudi majhni narodi, kot je slovenski, lahko prispevajo
k znanosti in tehnologiji sveta ter da postaja ustvarjanje znanstveno in tehnološko izobraženega dela
prebivalstva vse pomembnejši cilj, saj je to pogoj za gospodarstvo, zasnovano na sodobni tehnologiji.
Verjame, da je ključna vloga univerze v tem, da študente nauči razmišljati po svoje, saj bodo mogoče
vnesli sveže zamisli za rešitve današnjega sveta.
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Slika 1: Predsednik države RS Borut Pahor in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič ob podelitvi reda za izredne zasluge
Univerze v Ljubljan (Foto: STA).
Vir: Univerza v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani

UNIVERZITETNA PREŠERNOVA NAGRADA RAZISKOVALNI NALOGI AJDE KAFOL STOJANOVIĆ
Z UL FGG
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je v četrtek, 5. 12. 2019, podelil Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani. Univerza z nagrado za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in
umetniške dejavnosti študentov do dokončane 2. bolonjske stopnje izobrazbe in enovitega magistrskega študija.
Pobudo za podeljevanje Prešernovih nagrad je pred sedemdesetimi leti dala univerza sama. Pri tem jo je
podprlo tedanje ministrstvo za izobraževanje. Tradicionalna Prešernova proslava s slovesno podelitvijo
Prešernovih nagrad študentom je bila nekoč v dneh okoli 8. februarja, leta 2001 pa so jo premestili v
okvir dogodkov ob tednu Univerze v Ljubljani, to je v prvem tednu decembra. Ob letošnjem dvojnem
jubileju – stoletnici Univerze v Ljubljani in sedemdesetletnici podeljevanja Prešernovih nagrad – je med
dvanajstimi nagrajenci nagrado prejela tudi Ajda Kafol Stojanović za zaključno delo na magistrskem
študijskem programu prostorsko načrtovanje na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Nalogo z naslovom Ocena kapacitete vodovodnega sistema kot strokovna podlaga v procesu prostorskega
načrtovanja je pripravila pod mentorstvom izr. prof. dr. Maruške Šubic Kovač in somentorstvom asist.
dr. Daniela Kozelja.
Vir: Univerza v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani
Zapisala: dr. Anka Lisec, e-naslov: anka.lisec@fgg.uni-lj.si
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PROSTORSKO NAČRTOVANJE JE BIL NAGRAJEN S
CERTIFIKATOM ZA IZJEMNOST
Združenje evropskih planerskih šol AESOP (angl.
Association of European Schools of Planning) je Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi
v Ljubljani podelilo certifikat za izjemnost kot
priznanje magistrskemu študijskemu programu
druge stopnje prostorsko načrtovanje, ki izpolnjuje standarde kakovosti in združuje več vidikov
odličnosti načrtovanja izobraževanja. Akademski
načrt magistrskega programa namreč zagotavlja
ravnovesje med strokovnim znanjem prostorskega
načrtovanja, širšim strateškim razumevanjem sorodnih področij in strokovnim usposabljanjem prek
različnih učnih pristopov, kot so projektno učenje,
strokovne ekskurzije, seminarji in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije ter geografskih informacijskih sistemov. Slednji omogočajo
interdisciplinarno raziskovanje različnih vidikov
regionalnega in lokalnega prostorskega razvoja
in upravljanja zemljišč. AESOP je kot posebnost
programa prepoznal njegovo usklajenost s slovensko tradicijo interdisciplinarne prakse prostorskega
načrtovanja ter praktično usmeritev k reševanju težav. Certifikat velja za obdobje šestih let.
Slika 1: AESOP certifikat za izjemnost kot priznanje magistrskemu študijskemu programu druge stopnje Prostorsko načrtovanje
na UL FGG.
Zapisali: dr. Mojca Foški, dr. Alma Zavodnik Lamovšek, e-naslov: mojca.foski@fgg.uni-lj.si, azavodnik-lamovsek@fgg.uni-lj.si

PRIZNANJE MAKSA FABIANIJA 2019
V Galeriji Lojzeta Spacala na gradu v Štanjelu so 16. 11. 2019 že sedmič podelili nagrado Maksa Fabianija
za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja. Tokrat je priznanje
in nominacijo za nagrado ECTP-CEU prejel projekt Vzpostavitev državne evidence funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji 2017, v katerem je sodelovala tudi katedra za prostorsko planiranje UL FGG.
Avtorji projekta so bili: Barbara Lampič, Nejc Bobovnik, Dejan Cigale, Simon Kušar, Irma Potočnik
Slavič z oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL FF) kot nosilci projekta;
Mojca Foški, Gašper Mrak, Alma Zavodnik Lamovšek s katedre za prostorsko planiranje Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) ter Blaž Barborič, Sebastijan Meža in Dalibor
Radovan z Geodetskega inštituta Slovenije.
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Dogodek je potekal pod pokroviteljstvom Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS),
Ustanove Maks Fabiani in občine Komen ter v sodelovanju z ministrstvom za kulturo ter ministrstvom
za okolje in prostor RS.
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Slika 1: Na slovesni podelitvi na gradu Štanjel so priznanje Maksa Fabianija
Slika 2: Druga nagrada za projekt na 28.
prejeli tudi sodelavci katedre za prostorsko planiranje UL FGG		
mednarodni razstavi urbanistov
(foto: Rok Grobelšek).		
in prostorskih planerjev v Nišu.

Projekt je bil med drugim predstavljen na 28. mednarodni razstavi urbanistov in prostorskih planerjev, ki
je potekala od 8. do 13 novembra 2019 v Nišu v Srbiji. Na razstavi je projekt v kategoriji raziskovalnih
študij in projektov prejel drugo nagrado (slika 2).
Zapisal: dr. Gašper Mrak, e-naslov: gasper.mrak@fgg.uni-lj.si

OBISK STROKOVNJAKOV Z NORVEŠKEGA URADA JORDSKIFTERETT
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) smo 14. in 15. novembra gostili
strokovnjake z norveškega urada za katastrsko-pravno preurejanje zemljišč Akershus in Oslo Jordskifterett.
Tako imenovano komasacijsko sodišče (angl. Land Consolidation Court), kot bi lahko prevedli ime te
izredno zanimive institucije, združuje strokovnjake s področja upravljana zemljišč, kar vključuje področja
geodezije, zemljiške administracije, prava, vrednotenja zemljišč in bonitrianja, prostorskega planiranja
ter kmetijstva in gozdarstva.
V četrtek, 14. novembra, so gostje z Norveške obiskali UL FGG ter geodetsko upravo Republike Slovenije.
Kratkemu uvodnemu predavanju o sistemu zemljiške administracije v Sloveniji je sledila predstavitev
dela in kompetenc norveškega komasacijskega sodišča, ki jo je pripravil vodja skupine dr. Øystein Jakob
Bjerva. Na geodetski upravi je direktor Tomaž Petek predstavil organizacijo in aktualne projekte slovenske javne geodetske službe, sledila je podrobnejša predstavitev sistem zemljiškega katastra ter projektov
komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji.
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Petkov program je bil namenjen strokovnemu obisku, kjer so se strokovnjakom z Norveške pridružili
slušatelji magistrskega študija geodezije in geoinformatike UL FGG. V okviru obiska Geodetskega zavoda
Celje, d.o.o., je direktor podjetja Dominik Bovha s sodelavci predstavil izkušnje na področju komasacij
kmetijskih in stavbnih zemljišč, s kratkim uvodom v popoldanski obisk komasacijskega območja Hajdina. Na občini Hajdina so pripravili predstavitev s poudarkom na izkušnjah na področju komasacij.
Pod vodstvom komasacijskih strokovnjakov Geodetskega zavoda Celje, d.o.o., Emila Ratka in Jerneja
Juraka smo obiskali komasacijsko območje, kjer smo se podrobneje seznanili s posebnostmi izvajanja
komasacije v praksi.
Vsem, ki ste prispevali k programu in izvedbi strokovnega obiska, se iskreno zahvaljujemo!

Slika 1: Udeleženci petkovega strokovnega obiska Geodetskega zavoda Celje in občine Hajdina, komasacijskega območja Hajdina.
Zapisala: Anka Lisec, e-naslov: anka.lisec@fgg.uni-lj.si
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