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Za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja prostora ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami je ministrstvo, pristojno za prostor, v finančni perspektivi 2014–2021 pripravilo Program projektov
eProstor, ki ga bosta izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije in ministrstvo za okolje in prostor –
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja. Konec avgusta 2016 je Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski
sklad, izdala odločitev o podpori za Program projektov eProstor. Skupna višina sredstev, namenjenih za
program, je 22,4 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.
Osnovni namen programa je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, kar je mogoče doseči s povezljivimi, enostavno dostopnimi
in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. Specifični cilj Programa projektov eProstor je opredeljen
v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za prednostno os
2: »zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju
nepremičnin.« Sama izvedba programa projektov eProstor je določena v tako imenovanem izvedbenem
načrtu operativnega programa (INOP): Odloku o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15 in 76/15),
Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 ter Odločitvijo o podpori št. 2/2/1/0MOP/0
za operacijo Program projektov eProstor.
Vsebina programa projektov je že vključena v vladne dokumente na področju odprave administrativnih
ovir (Program Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih
bremen za 25 % ter Načrt aktivnosti za skrajševanje postopkov in odpravo administrativnih ovir). Prav tako
so aktivnosti iz programa projektov eProstor vključene v Strategijo e-poslovanja javne uprave Republike
Slovenije (SREP) in Akcijski načrt za izvedbo SREP (AN SREP). S programom projektov se bo uresničeval
tudi del obveznosti iz direktive EU za infrastrukturo za prostorske informacije (INSPIRE) in Zakona o
infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010).
V okviru programa projektov eProstor bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji, vzpostavljen bo prostorski informacijski
sistem za podporo upravljanja prostora ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke.
Izvedena bo tudi informacijska prenova nepremičninskih evidenc skupaj. S programom bodo optimizirani
procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. Vzpostavljeno
bo elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in
evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirani arhivi nepremičninskih
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evidenc in državnih prostorskih načrtov, izdelana bo lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega
katastra in zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih.
Program projektov eProstor je sestavljen iz petih projektov:
1. Skupna infrastruktura za prostorske informacije. Cilj projekta je vzpostavitev ustreznih koordinacijskih
mehanizmov za delovanje skupne infrastrukture za prostorske informacije skladno z ZIPI, vzpostavljanje
omrežja ponudnikov in uporabnikov prostorskih podatkov, spremljanje vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije, zagotavljanje pogojev za neoviran pretok prostorskih podatkov med organi
javne uprave v Sloveniji ter njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in med državami članicami,
vzpostavljanje omrežja storitev, vezanih na prostorske podatke. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in
ga bosta skupaj izvajala Geodetska uprava RS ter Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri MOP.
2. Prostorski informacijski sistem. Cilj projekta je vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema
(zbirk podatkov in e-poslovanja v javni upravi na področju načrtovanja prostora in graditve objektov).
Z njim bo uveden elektronski način poslovanja na področjih priprave, sprejemanja, uveljavljanja ter
uporabe državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov, na področju procesov graditve in izgradnje
sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bo izvajal
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri MOP.
3. Informacijska prenova nepremičninskih evidenc. Cilj projekta je informacijska prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot, državne meje). Z njim bo
zagotovljena ustrezna informacijska podpora poslovnim procesom za učinkovito in ažurno evidentiranje
podatkov o nepremičninah, za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z zemljiško knjigo ter
povezovanje z drugimi zbirkami prostorskih podatkov. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bo
izvajala Geodetska uprava RS.
4. Zajem in izboljšava podatkov. Cilji projekta je zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč, izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranje elaboratov katastrskih meritev.
Z njim bodo zajeti podatki o pozidanih zemljiščih v Sloveniji za podporo pri odločitvah, vezanih na
prostorski razvoj, predvsem na področju razvoja poselitve in načrtovanja infrastrukturnih objektov. Prav
tako bo izvedena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra znotraj stavbnih zemljišč.
Zaradi nujne povezanosti nepremičninskih evidenc z drugimi prostorskimi evidencami je treba celotno
arhivsko gradivo, ki se še vedno hrani v papirni obliki, skenirati in s tem omogočiti elektronsko poslovanje. Del elaboratov zemljiškega katastra je že pretvorjen iz analogne v digitalno obliko. S projektom
bo zagotovljena pretvorba preostalih analognih elaboratov. Prav tako bo zagotovljeno sprotno skeniranje
vseh dokumentov, nastalih med izvajanjem projekta in pozneje. Projekt bo trajal do konca leta 2021, v
delu, ki se navezuje na izboljšavo grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranje elaboratov katastrskih
meritev, ga bo izvajala Geodetska uprava RS, za zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih
zemljišč pa bo pristojen Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri MOP.
5. Podpora vodenju projektov in informiranje. Projekt je namenjen operativni podpori vodenju programa projektov ter informiranju in izobraževanju udeležencev v programu in širše strokovne javnosti. V
njegovem okviru bo vzpostavljena projektna pisarna, ki bo organizacijsko in tehnično podprla upravljanje
in izvedbo vseh projektov v okviru programa. Projekt bo trajal do konca leta 2021.
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Vzpostavljeni prostorski informacijski sistem in prenovljen nepremičninski informacijski sistema bosta
upravljana centralno iz ministrstva za okolje in prostor ter Geodetske uprave Republike Slovenije. Zagotavljala bosta e-poslovanje, vezano na prostorsko planiranje, gradnjo objektov in nepremičnine, tudi
območnim geodetskim upravam in geodetskim pisarnam, pa tudi drugim resorjem državne in lokalne
uprave s področja urejanja prostora, lokalnim skupnostim ter lastnikom nepremičnin na celotnem
ozemlju Slovenije.
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Za uresničitev celotnega programa projektov je treba opraviti veliko delo za dvig zavedanja vseh akterjev
o pomembnosti sistema, ki ga gradimo, ter opredeliti vloge, naloge in odgovornosti vsakega posameznega
akterja. Zato sta obe organizaciji že pričeli informiranje in sodelovanje s ključnimi akterji v programu
projektov, ki so: upravne enote, občine, režimodajalci, soglasodajalci v postopkih graditve, zemljiška
knjiga, centralni register prebivalstva, ministrstvo za javno upravo.
Viri:
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/12447/6404/

http://www.gu.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/4971/5621/

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/12447/7025/

mag. Erna Flogie Dolinar, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava RS
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
e-naslov: erna.flogie-dolinar@gov.si

| 543 |

