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Datum: 21. 11. 2022 
Številka: 604-32/2022-1 
 

Vljudno vas vabimo na posvet 
 

PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM 
v sredo, 14. 12. 2022 med 10.00 in 12.00 

Videokonferenčno orodje Zoom 
 

 

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (v nadaljevanju 

MOP) vabi na spletni dogodek na temo elektronskega poslovanja na področju prostorskega 

načrtovanja (ePlan) in graditve objektov (eGraditev). Prostorski informacijski sistem (v 

nadaljevanju PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih 

skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja 

prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje 

zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju 

prostorskega načrtovanja in graditve objektov. 

 

P R E D A V A T E L J I 

• Dejan Cvijanović 

• Mihael Fonda 

• Jan Brezec 

• dr. Damjan Doler 

• Jurij Mlinar 

 

Navedeni predstavniki MOP iz Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (Sektorja za prostorski 

informacijski sistem) bodo predstavili nastavke eGraditve, ePlana in evidence stavbnih zemljišč s 

poudarkom na vlogi občin. Dogodek bo hkrati priložnost za izmenjavo stališč in vprašanj.  
 

Dnevni red: 

10.00 – 10.05 Uvod 

10.05 –11.00 Elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja (ePlan), 

tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki 

11:00 –11.15 Elektronsko poslovanje na področju graditve objektov (eGraditev) 

11.15 – 11.30 Evidenca stavbnih zemljišč in projekt GreenSLO4D 

11.30 – 12.00 Vprašanja in odgovori 
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PRIJAVA: 

Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in 

njihove zavode in 120,00 EUR za občine nečlanice/njihove zavode. Prijave zbiramo do 7. 12. 

2022, do 14.00 ure, do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Prijave zbiramo na  tej 

POVEZAVI  in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo (povezava 

velja izključno za prijavljeno osebo in ni namenjena posredovanju) do spletne učilnice Zoom. Na 

prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji 

odgovorili na posvetu. 

 

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi! 

Sekretariat SOS 

 

 

 

1 Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj 

prejeli povezavo do spletnega dogodka 
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