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En prostor za vse – eProstor
Erna Flogie Dolinar

V prostorih Hiše EU je potekala 2. konferenca programa projektov eProstor (eProstor), ki sta jo organizirala ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Geodetska uprava RS Širši strokovni javnosti je
predstavila dosedanje dosežke enega največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja graditve
in upravljanja nepremičnin.. Cilj programa je namreč zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri
urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin pod skupnim naslovom En prostor za vse.

Slika 1 : Udeleženci 2. konference programa projektov eProstor.

Aleš Prijon, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor ter vodja programskega sveta eProstora, je
v nagovoru poudaril, da »na ministrstvu želimo z eProstorom pospešiti in izboljšati procese na področjih
urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, procese in podatke pa tudi medsebojno
povezati. Omogočili bomo brezpapirno elektronsko poslovanje, odpravili administrativne ovire in zagotovili enostavno dostopne, kakovostne uradne podatke o nepremičninah, prostoru in graditvi. Pred enim
letom je bila na poti k temu cilju sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja, in tudi dva predpisa
s področja evidentiranja in vrednotenja nepremičnin, trenutno pa je v strokovni obravnavi sistemski
zakon o katastru nepremičnin.«
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Slika 2: Aleš Prijon, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor in vodja programskega sveta eProstora.

Državni sekretar Leon Behin je kot eden od uvodnih govorcev orisal vlogo ministrstva za javno upravo
v projektu eProstor in pri tem izpostavil dobro sodelovanje z ministrstvom za okolje in prostor ter geodetsko upravo pri zagotavljanju pogojev za informatizacijo in uporabo prostorskih podatkov. Kot je
poudaril, »je eProstor eden ključnih elementov eUprave, ki ga prenašamo v državni računalniški oblak.
Brez ustreznih prostorskih podatkov si ni mogoče predstavljati uspešnega sodelovanja z občani. Ob
koncu se je zahvalil vsem sodelavcem geodetske uprave in obeh ministrstev, ki sodelujejo v projektu, za
vložen trud in opravljeno delo.
Anton Kupic, generalni direktor Geodetske uprave RS, je uvodoma poudaril, da si je geodetska uprava
za enega bistvenih ciljev strategije razvoja do leta 2025 zadala povečati razpoložljivost kakovostnih in
uradnih prostorskih podatkov ter operativno odličnost. Geodetska uprava bo v okviru eProstora do konca
leta 2021 informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko
rešitev, ki bo omogočala sodobno delovanje nepremičninskega sistema ter zagotavljala enotno državno
prostorsko infrastrukturo. Hkrati bo do konca marca 2019 vzpostavila digitalni arhiv zemljiškega katastra in katastra stavb, ki bo vseboval 23 milijonov dokumentov. Na področju lokacijske izboljšave bo
izboljšala grafične podatke zemljiškega katastra oziroma pozicijsko natančnost katastrskega načrta na
območjih stavbnih zemljišč.
Generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP Barbara Radovan je izpostavila, da bosta z eProstorom vzpostavljena prostorski informacijski sistem in e-poslovanje v javni upravi
pri načrtovanju prostora in graditvi objektov. Uveden bo elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov ter pri procesih
graditve in vzpostavitve sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih.
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Slika 3: Leon Behin, državni sekretar na ministrstvu za javno
upravo.

Slika 4:

Anton Kupic, generalni direktor Geodetske
uprave Republike Slovenije.

Slika 5: Barbara Radovan, generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor.

Eden od ciljev konference je krepitev prepoznavnosti MOP in geodetske uprave ter naklonjenosti do
dosežkov projekta, kar je predstavila mag. Erna Flogie Dolinar namestnica generalnega direktorja geodetske uprave in vodja programa projektov eProstor. Izpostavila je ključne rezultate projekta , ki so bili
doseženi v tem letu, ter pozvala vse deležnike k dejavni soudeležbi pri implementaciji rezultatov.
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Slika 6: Mag. Erna Flogie Dolinar, namestnica generalnega direktorja na Geodetski upravi Republike Slovenije in vodja
programske skupine eProstora.

V nadaljevanju je bil predstavljen okvir oziroma standard za podatke in storitve v eProstoru, ki jih določa
direktiva INSPIRE. Za potrebe implementacije so bili vzpostavljeni začetni koordinacijski mehanizmi,
pripravljena dokumentacija in strokovno gradivo, izvedene so bile delavnice in izobraževanja, izdelane
z INSPIRE skladne omrežne storitve in v sodelovanju z Arsom na evropski zemljevid INSPIRE že
umeščene prve podatkovne zbirke. Predstavniki ministrstva za okolje in prostor so izpostavili koncept
vzpostavitve sodobnega prostorskega informacijskega sistema z elektronskim poslovanjem na področju
prostorskega načrtovanja (ePlan) in graditve (eGraditev). Predstavljene so bile tudi dejavnosti v zvezi z
množičnim zajemom podatkov o dejanski rabi poseljenih zemljišč in prvi koraki k vzpostavitvi evidence
stavbnih zemljišč.
V sklepnem delu konference so predstavniki geodetske uprave seznanili prisotne z rezultati digitalnega
arhiva zemljiškega katastra in katastra stavb, ki bo omogočil, da se ohrani izvorno gradivo, izdelajo
storitve za različne vrste uporabnikov ter da se olajša in pospeši dostop, pregledovanje in uporaba teh
podatkov. Na področju lokacijske izboljšave grafičnega dela zemljiškega katastra je bila predstavljena
metodologija izboljšave, rezultati na območju Prekmurja in Dolenjske, poleg tega je bilo jasno navedeno,
katerih primerov lokacijska izboljšava ne bo rešila. Letos je bil dokončan tudi prvi del programiranja
nove informacijske rešitve katastra nepremičnin. Za odpravo administrativnih ovir, pospešitev procesov
ter posodobitev sistema pa je v pripravi nov zakon o katastru nepremičnin, ki je na stopnji usklajevanja
pripomb iz strokovne obravnave in bo v začetku prihodnjega leta posredovan v javno obravnavo. Na
koncu so bili izpostavljeni dogovori in usmeritve glede informacijske infrastrukture in načina sodelovanja
z ministrstvom za javno upravo ter konceptom distribucije.
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Slika 7: Predstavniki ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za javno upravo ter geodetske uprave.

Ob robu konference je bila izvedena tiskovna konferenca, na kateri so državni sekretar Aleš Prijon, generalni direktor geodetske uprave Anton Kupic in generalna direktorica direktorata za prostor, graditev
in stanovanja na MOP Barbara Radovan odgovarjali na vprašanja novinarjev.

Slika :

Tiskovna konferenca eProstora.

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