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Geodetska uprava Republike Slovenije ter direktorat za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za 
okolje in prostor sta za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja prostora ter učinkovitega gos-
podarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014–2021 pripravila Program projektov eProstor (v 
nadaljevanju: eProstor). Prva in hkrati otvoritvena konferenca projekta, imenovana Predstavitev Programa 
projektov eProstor in 3. slovenski INSPIRE dan, je potekala v petek, 1. decembra 2017, v Hiši Evropske 
unije v Ljubljani. 

Med številnimi gosti so bili ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ministrica brez resorja, pristojna 
za razvoj, strateške projekte in kohezijo Republike Slovenije, Alenka Smerkolj ter vodja vladne projektne 
pisarne, zadolžene za spremljanje izvajanja strateških vladnih projektov Renato Golob. Na konferenci 
je bilo navzočih več kot štirideset predstavnikov različnih institucij iz Slovenije – ministrstev, upravnih 
enot, inštitutov, občin inženirske zbornice, fakultet, zasebnih podjetij ipd.

 

Slika 1: Gostje in glavni govorniki na konferenci eProstor. Slika 2: Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor.

V uvodu konference je ministrica za okolje in prostor Irena Majcen izpostavila: »Na ministrstvu želimo 
s tem projektom pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov 
in upravljanja nepremičnin. S tem bomo pomembno prispevali k izboljšanju konkurenčnosti in ozelenitvi 
gospodarstva ter izboljšanju poslovnega okolja. Na poti do cilja želimo odpraviti nepotrebne administrativne 
ovire, omogočiti brezpapirno elektronsko poslovanje in zagotoviti enostavno dostopne kakovostne uradne podatke 
o nepremičninah, prostoru in graditvi.« Ob tem je dodala, da je prvi korak na poti k zastavljenemu cilju 
že pripravljena prenovljena prostorska in gradbena zakonodaja, ki poenostavlja procese ter daje podlago 
za elektronsko poslovanje. Prav tako je v pripravi zakonodaja na področju evidentiranja nepremičnin. 
»V naslednjem koraku nas čaka razvoj informacijskih rešitev, izboljšava in zajem določenih podatkov ter 
prehod na elektronski način poslovanja.« 
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upravlja služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ministrica Alenka 
Smerkolj je na konferenci poudarila pomen uvrstitve programa eProstor v Operativni program za izva-
janje evropske kohezijske politike 2014–2020. »Za gospodarsko rast oziroma še bolje sonaravno rast, 
pa tudi za nova delovna mesta, je nedvomno treba pospešiti in izboljšati tudi procese na področju pro-
storskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja nepremičnin.« Skupna višina sredstev, namenjenih 
za izvedbo programa, je sicer 22,4 milijona evrov, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 
17,9 milijona evrov.

 

Slika 3: Alenka Smerkolj, ministrica brez resorja, pristojna za Slika 4: Anton Kupic, generalni direktor Geodetske uprave

 razvoj, strateške projekte in kohezijo Republike Slovenije.  Republike Slovenije.

Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Anton Kupic je izpostavil pomen eProstora 
za Geodetsko upravo Republike Slovenije: »Lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra, 
informacijska prenova nepremičninskih evidenc, skeniranje preostalega dela arhiva geodetskih ela-
boratov, zajem manjkajočih podatkov in povezovanje področja prostorskega načrtovanja s sistemom 
evidentiranja nepremičnin ter zagotavljanje medopravilnosti in souporabe prostorskih podatkov na stan-
dardiziran in evropsko primerljiv način so ključni rezultati, ki smo si jih zastavili v programu projektov 
eProstor.« Ob tem je dodal, da bo z realizacijo zastavljenih ciljev ter s hkratno spremembo področne 
zakonodaje ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Geodetsko upravo Republike Slovenije omogočilo 
elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in upravljanja nepremičnin. »V naslednjih 
štirih letih nas čaka obilo dela in sprejem vrste ključnih odločitev. Zastavljene cilje pa bomo dosegli zgolj s 
tesnim sodelovanjem vseh deležnikov tako v javni upravi kot tudi v akademskih in znanstveno-raziskovalnih 
ustanovah ter zasebnim sektorjem.«

V nadaljevanju konference je pomen eProstora za prostorsko načrtovanje in graditev izpostavila general-
na direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Barbara 
Radovan. Povzela je, da so bile do sedaj glavne pomanjkljivosti obstoječa zakonodaja, pomanjkanje ura-
dnih zbirk prostorskih podatkov, ki bi omogočale podporo vsem procesom od načrtovanja prostora do 
izgradnje objekta na lokalni in državni ravni, pomanjkljivi podatki o pozidanih zemljiščih in nezazidanih 
stavbnih zemljiščih, pomanjkanje fleksibilnosti glede elektronskega poslovanja. Te pomanjkljivosti se 
odpravljajo z Zakonom o urejanju prostora in Zakonom o graditvi. »Posredni cilji projekta eProstor so 
tako izboljšanje konkurenčnosti ter ozelenitev gospodarstva in poslovnega okolja, odprava administrativnih ovir, 
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nove zakonodaje, vzpostavitev sistemov ePlan in eGraditev ter medsebojno povezljivi, enostavno dostopni in 
standardizirani podatki na državni ravni.«

 

Slika 5: Barbara Radovan, generalna direktorica direktorata Slika 6: Mag. Jurij Bertok, direktor direktorata za informatiko
 za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za  na ministrstvo za javno upravo.
 okolje in prostor.

Pomen eProstora in povezovanje z državno informatiko pa je izpostavil mag. Jurij Bertok, direktor di-
rektorata za informatiko na ministrstvo za javno upravo, ki se je v svoji predstavitvi dotaknil tudi razvoja 
državne informatike v prihodnje.

Prvi del konference je zaključila mag. Erna Flogie Dolinar, namestnica generalnega direktorja na Geo-
detski upravi Republike Slovenije in vodja programske skupine eProstora, ki je predstavila ključne cilje 
in pričakovane rezultate eProstora. »Z eProstorom se povezujejo trije ključni stebri, in sicer prostor, graditev 
in nepremičnine. Novi sistemi se povezujejo na zakonodajni, vsebinski in tokrat tudi na informacijski ravni. 
S tem bo zagotovljena večja preglednost, učinkovitost, kakovost ter omogočen lažji nadzor.« V nadaljevanju je 
predstavila organizacijsko in finančno strukturo projekta ter med ključnimi rezultati izpostavila prehod 
na elektronski način poslovanja na področju prostora, graditve in nepremičnin, odpravo administrativnih 
ovir, standardizacijo postopkov, storitev in izdelkov na teh področjih, medsebojno povezljivost sistemov, 
večjo informiranost, učinkovitejše storitve ter hitrejši vpis in učinkovitejši dostop do dovoljenj za gradnjo.

 

Slika 7: Mag. Erna Flogie Dolinar, namestnica generalnega Slika 8: Tiskovna konferenca eProstora.
 direktorja na Geodetski upravi Republike Slovenije
 in vodja programske skupine eProstora.
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postavljali vprašanja ministrici za okolje in prostor, generalnemu direktorju Geodetske uprave Republike 
Slovenije in generalni direktorici direktorata za prostor, graditev in stanovanja.

eProstor je sestavljen iz štirih vsebinskih projektov, ki so medsebojno povezani in soodvisni. V drugem 
delu konference so bili podrobneje predstavljeni cilji in pričakovani rezultati posameznih vsebinskih 
projektov. Tako sta projekt Skupna infrastruktura za prostorske informacije predstavila Tomaž Petek in 
mag. Uroš Mladenović, Prostorski informacijski sistem Jurij Mlinar, Informacijsko prenovo nepremičninskih 
evidenc mag. Ema Pogorelčnik ter Zajem in izboljšava podatkov Franci Ravnihar. 

 

Slika 9: Franci Ravnihar, Renato Golob, mag. EmaPogorelčnik, Slika 10: Tomaž Petek, vodja kontaktne točke za INSPIRE
 Jurij Mlinar, Tomaž Petek, Daniele Francioli.   Slovenija.

V okviru Programa projektov eProstor bodo podprti tudi ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske 
infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji ter omrežne storitve za prostorske in 
nepremičninske podatke. S tem bo Slovenija izpolnila tudi del obveznosti, ki nam jih nalaga evropska 
direktiva INSPIRE. Zato je v sklepnem delu konference potekal tudi 3. slovenski dan INSPIRE, na 
katerem je Tomaž Petek predstavil stanje glede izvajanja direktive INSPIRE, Daniele Francioli, zunanji 
svetovalec Evropske komisije (Skupno raziskovalno središče), pa podrobneje Register šifrantov.
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