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Osnovni cilji 

 povečana preglednost,  

 učinkovitost pri odločanju,  

 ekonomično razpolaganje s sredstvi,  

 enkraten vnos,  

 enotno poročanje vseh služb v MO. 
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V interesu MO? 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

 nepremičnine last RS 

– v trajnem upravljanju  MO (vladna resolucija) 

– v začasnem upravljanju MO (različni interesi v javni 
upravi ) 

 nepremičnine v najemu MO 

 urejanje prostora, obrambna območja 

 nepremičnine nepoznanih lastnikov v uporabi MO 



Splošni in tehnični izzivi 

 iskanje podatkov, 

 iskanje lastnikov podatkov, 

 analiza zbirk, 

 Izbor, 

 določanje skrbnikov. 



Specifični izzivi 

 Tehnični: 

 dve omrežji (fizično ločeni), 

 različne tehnologije. 

 Vsebinski : 

 definiranje obrambnih območij, 

 premik katastra – digitalizacija, 

 lastništvo (denacionalizacija). 



Prenos v notranje omrežje 



Povezave: 

MFERAC 

OS, STK 

GISMORS 

EMO, 

UDiGISP, 

Topobase 

MS Portal 

Zunanje 

baze 

ETN 

Matični 

podatki - 

viri (RPE, 

GURS) 

CEN 

MORS 

ENEP  
    STAN 

APEX 

SQL IRDG 

URSZR 

JOB 

HTTP link 

DB Link 

WEB 

Service 

WEB 

Service 

DB Link 



BAZA Orodja IZVOZI Programski produkt 

FORMS 6i MFERAC 
izvozi, 

vpogledi,   

poročila 

Matični 

podatki - 

viri (RPE, 

GURS) 

MFERAC STK 

MFERAC OS 

ENEP  

US - STAN 
MORS APEX 5.0 

GISMORS 

Topobase JDev EMO 

EHONAS APEX 5 

Zunanje 

baze 

EVIP 

ORACLE, JD 

WEB, PHP 

CEN, ETN 

URSZR evidenca 

TOPOBASE MapGuide 

ACCESS 

ArcGIS 

WEB Services 

MS SQL .NET IRDG 

Share Point MS Portal 

Evidenca osnovnih sredstev 

Vodenje stanovanj. kreditov in najemnin 

Evidenca stanovanj 

Vodenje vzdrževanja 

Evidenca objektov in prostorov SV 

Dokumenti o TK objektih 

Dokumentni sistem 

Obrambne potrebe pri graditvi objektov 

državnega pomena 

Evidenca objektov države gostiteljice 



OSTALE 

NEPREMIČNINE 
NEPREMIČNINE V UPRAVLJANJU 

CEN 

ETN 

Nepremičnine v interesu 

URSZR  

Zunanje 

omrežje 

MFERAC OS N5 

MFERAC STK N7 

ENEP 

Popis nepremičnin 

Obrambna območja 

EHONAS 

UST 

ORACLE 

EVIP 

ACCESS 

TOPOBASE 

EMO 

CENTRALNA BAZA 

PROSTORSKIH 

PODATKOV 

MS portal 

TK objekti 

EXCELL, 

WORD 

Obstoječe in načrtovane povezave vsebinsko: 



Specifični izzivi – obrambna območja 



Območje nadzorovane rabe –  
nadzor gradnje / prepoved gradnje: 

Parcela ima na različnih 
delih različne omejitve in 
sega lahko tudi v več občin 



Specifični izzivi – obrambna območja 

Meja obrambnega območja je lahko lik, ki se ne ozira na meje parcel ali občin: 



Specifični izzivi – obrambna območja 



Specifični izzivi – obrambna območja 

Na isti parceli je lahko glede na lego več pogojev, en pogoj ali ni pogojev  



Specifični izzivi – premik katastra 

Primer: meja obrambnega območja je na meji parcele: 



Specifični izzivi – premik katastra 

Ob premiku katastra lahko obrambno območje seže na sosednjo parcelo: 



Simulacija 

Ker vam ne moremo pokazati programske rešitve neposredno, smo pripravili 

simulacijo, v kateri bomo pokazali, kako izgledajo rešitve s strani 

uporabnika. 



 Energetsko varčevanje, obnovljivi viri, sodelovanje z okolico je nujno za 
uspešno in dolgoročno delovanje vojaške strukture. K temu nas obvezuje 
tudi direktiva o energetski učinkovitosti, ki jo je sprejela EU. 

 

 Uporaba zbranih informacij z vseh področij je lahko v veliko pomoč pri 
načrtovanju potreb, ki imajo vpliv na planiranje in transformacijo prostora. 

 

 Upamo, da bodo možnosti, ki jih daje programska rešitev pomagale pri 
pravilnem odločanju o strategijah ravnanja s prostorom in nepremičninami. 

 

Zaključek: 




