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En prostor za vse – 
eProstor

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 
so bili predstavljeni dosedanji dosežki enega 
največjih projektov na področju prostorskega 
načrtovanja graditve in upravljanja nepremičnin, ki 
je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Cilj programa je namreč zagotoviti večjo 
preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, 
graditvi objektov in upravljanju nepremičnin pod 
skupnim naslovom »En prostor za vse«. 

Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje 
in prostor in vodja programskega sveta eProstor, 
je v nagovoru poudaril: »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 so bili na poti k temu cilju 
sprejeti nova prostorska in gradbena zakonodaja ter 
dva predpisa s področja evidentiranja in vrednotenja 
nepremičnin, trenutno pa je v strokovni obravnavi 
tudi nov sistemski zakon o katastru nepremičnin.«

Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo 
Leon Behin je izpostavil dobro sodelovanje z 
Ministrstvom za okolje in prostor ter Geodetsko 
upravo pri zagotavljanju pogojev za informatizacijo 
in uporabo prostorskih podatkov. Opozoril je, da je 
eProstor eden ključnih elementov eUprave, ki se ga 
prenaša v državni računalniški oblak.

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 in predstavljala 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 oz. 
izboljšala pozicijsko natančnost katastrskega načrta 
na območjih stavbnih zemljišč. 

Generalna direktorica Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja na MOP Barbara Radovan 
je pojasnila, da bo z eProstorom vzpostavljen 
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 izgradnje sistema za 
vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih. 

Krepiti prepoznavnost MOP in Geodetske uprave ter 
graditi naklonjenost do dosežkov projekta sta med 
cilji konference, pojasnjuje mag. Erna Flogie Dolinar, 
namestnica generalnega direktorja geodetske 
uprave in vodja Programa projektov eProstor. 

V nadaljevanju konference je bil predstavljen okvir 
oziroma standard za podatke in storitve v eProstoru, 
ki jih določa direktiva INSPIRE. Predstavniki 
Ministrstva za okolje in prostor so izpostavili 
koncept vzpostavitve sodobnega prostorskega 
informacijskega sistema z elektronskim načinom 
poslovanja na področju prostorskega načrtovanja 
(ePlan) in graditve (eGraditev). Predstavljene so 
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4. slovenski dan INSPIRE 
Dneva INSPIRE, ki je 7. novembra 2018 potekal 
v Kristalni palači v BTC-ju, se je udeležilo 
110 posameznikov iz različnih institucij, ki se 
srečujejo z implementacijo direktive INSPIRE. 

Okrogla miza na pravni 
fakulteti o osnutku 
Zakona o katastru 
nepremičnin
V okviru širše strokovne obravnave delovnega 
osnutka Zakona o katastru nepremičnin je bila 
12. decembra 2018 na pravni fakulteti v Ljubljani 
organizirana okrogla miza o osnutku Zakona o 
katastru nepremičnin. 

Moderator okrogle mize je bil prof. dr. Miha 
Juhart, dekan pravne fakultete. Okrogla miza 
je bila odlično obiskana, poleg predstavnikov 
Geodetske uprave in Ministrstva za okolje in 
prostor so se je udeležili člani Društva pravnikov 
Slovenije, Slovenskega nepremičninskega 

bile tudi aktivnosti v zvezi z masovnim zajemom 
podatkov o dejanski rabi poseljenih zemljišč in prvi 
koraki vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč. 
Predstavniki Geodetske uprave pa so predstavili 
rezultate digitalnega arhiva zemljiškega katastra 
in katastra stavb, lokacijsko izboljšavo grafičnega 
dela zemljiškega katastra, informacijsko rešitev na 
področju elektronskega poslovanja pri evidentiranju 
nepremičnin ter usmeritve glede informacijske 
infrastrukture in koncepta distribucije. 

4. slovenski dan INSPIRE sta otvorila državni 
sekretar iz Ministrstva za okolje in prostor, 
gospod Aleš Prijon, ter generalni direktor 
Geodetske uprave RS, gospod Anton Kupic. 

V prvem sklopu predavanj so predavatelji iz 
tujine predstavili novosti in aktivnosti, ki se 
odvijajo na evropski ravni na področju okoljskega 
poročanja in skupne platforme za prostorsko 
medopravilnost. Drugi del je bil namenjen 
domačim predavateljem. Pojasnili so, kako se 
soočajo z implementacijo direktive INSPIRE, 
kakšne so zahteve, kje se pojavljajo težave in 
kakšni so rezultati posameznih korakov. Poudarek 
je bil na INSPIRE skladnih oblikah prostorskih 
podatkov, omrežnih storitvah, enoličnih 
identifikatorjih ter geoportalih, ki predstavljajo 
ključno točko za dostop do infrastrukture za 
prostorske informacije. Tretji del je bil namenjen 
projektu HARMO-DATA, ki se ukvarja s čezmejno 
harmonizacijo prostorskih podatkov z uporabo 
INSPIRE modela harmonizacije med Slovenijo in 
Italijo. 

Tako tuji kot domači predavatelji so si bili enotni 
v želji, da bi se okrepilo zavedanje o uporabnosti  
skupne infrastrukture za prostorske informacije, 
ki ne bi povzročila samo ‘’dodatnega dela’’, 
ampak bi odprla nove priložnosti sodelovanja in 
povezovanja.
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eProstor na 10. dnevih 
upravnih enot 

eProstor na konferenci 
Informatika v javni 
upravi

Ministrstvo za javno upravo RS je v mesecu 
oktobru v Ljubljani organiziralo že 10. dneve 
upravnih enot. Jurij Mlinar in Matija Rupnik z 
Ministrstva za okolje in prostor sta pojasnila 
novosti evidenc upravnih aktov na področju 
graditve.

Predstavljene so bile novosti integracije med 
sistemom pisarniškega poslovanja in prostorskim 
informacijskim sistemom. Po uvedbi nove 
gradbene zakonodaje je prišlo do sprememb 
pri vodenju postopkov na področju graditve 

Program projektov eProstor je bil predstavljen tudi 
na 10. konferenci Informatika v javni upravi, ki se 
je odvijala 10. ter 11. decembra 2018 na Brdu 
pri Kranju.  Predstavitev je izvedel mag. Uroš 
Mladenović v okviru sekcije z naslovom Sektorski 
izzivi in priložnosti, kjer je izpostavil vsebino ter  
trenutno stanje pri izvajanju programa projektov. 

združenja – FIABCI Slovenija, Inženirske zbornice 
Slovenije, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
UL, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za 
finance, Notarske zbornice Slovenije in drugi. 
Uvodno predstavitev je podal Aleš Seliškar, ki je 
izpostavil razloge za sprejem novega zakona in 
pojasnil, zakaj so bile izbrane predlagane rešitve. 
Udeležence je pozval k sodelovanju z Geodetsko 
upravo in podaji konstruktivnih predlogov 
na področjih, ki se jim zdijo še nedorečena. 
Udeleženci so zelo pozitivno ocenili osnutek 
predlaganega zakona ter v nadaljevanju podali 
nekatere pomisleke glede posameznih rešitev v 
osnutku predloga zakona.

objektov. Beseda je tekla tudi o delovanju 
prenovljenega vmesnika za evidentiranje 
upravnih aktov na področju graditve. Sistem 
ima na voljo nove funkcije in nove sloje s 
topografskimi podatki, podatki zemljiškega 
katastra, podatki o podrobni namenski rabi, 
podatki občinskih in državnih prostorskih aktov 
ter podatki s področja gospodarske javne 
infrastrukture. Udeležencem so bile podane 
novosti izvajanja projekta eGraditev. Do leta 
2021 bo v sklopu Programa projektov eProstor 
vzpostavljena storitev eGraditev, ki bo nudila 
vsem deležnikom na področju graditve možnost 
elektronskega poslovanja v postopkih na 
področju graditve objektov.

http://iju-2018.meetpoint.si/
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Izvedba posvetov 
mnenjedajalcev v 
Dolenjskih Toplicah in 
Žalcu

Zaključena 2. 
faza izboljšave 
zemljiškokatastrskega 
prikaza 

Za vzpostavitev celotnega prostorskega 
informacijskega sistema (PIS) in s tem tudi 
sistema eGraditev je ključnega pomena 
izvedba predpogojev za popolno vzpostavitev 
eGraditve, in sicer optimizacija postopkov 
na področju graditve ter vzpostavitev zbirk 
podatkov (o pravnih režimih in izdanih upravnih 
aktih) ter zbirke pristojnosti mnenjedajalcev 

Izvedba projekta Lokacijska izboljšava 
zemljiško¬katastrskega prikaza, ki je časovno 
umeščen od marca 2018 do oktobra 2020, 
poteka skladno s sprejetim terminskim načrtom. 

in njihovih območij. Ravno slednja zbirka bo 
na podlagi geolociranega posega omogočala 
enolično določitev pristojnih mnenjedajalcev 
za posamezni poseg v prostor ter s tem tudi 
identifikacijo konkretnih pogojev in omejitev z 
gradnjo.

V mesecu oktobru sta bila na temo vzpostavitve 
inicialnega/začetnega stanja podatkov izbranih 
državnih in lokalnih mnenjedajalcev izvedena dva 
posveta. Prvi v Dolenjskih Toplicah, kjer se ga je 
udeležilo 38 udeležencev iz 27 različnih institucij, 
ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopkih 
prostorskega načrtovanja in graditve, drugi 
pa v Žalcu, kjer je bila udeležba na delovnem 
posvetu ravno tako visoka, prisostvovalo je 41 
posameznikov iz 26 institucij. 

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor 
(MOP) so predstavili izhodišča za vzpostavitev 
zbirke pristojnosti mnenjedajalcev z 
metodologijo vzpostavitve inicialnega/
začetnega stanja podatkov ter aktivnosti, ki se 
trenutno izvajajo v sklopu Programa projektov 
eProstor, predvsem pri projektu prostorskega 
informacijskega sistema, evidenci stavbnih 
zemljišč in masovnem zajemu. Na delovnem 
posvetu so bile obravnavane pripombe in 
predlogi k dopolnitvi gradiva o inicialnem/
začetnem stanju podatkov ter doseženi 
dogovori o nadaljnjem aktivnem sodelovanju 
pri vzpostavitvi centralne zbirke pristojnosti 
mnenjedajalcev na njihovih območjih. 

Operativna skupina Geodetske uprave Republike 
Slovenije, ki na podlagi obstoječih podatkov 
iz evidence zemljiškega katastra in dodatno 
pridobljenih podatkov zunanjega izvajalca 
opravlja izboljšavo po posameznih katastrskih 
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Območja enakih bonitet 

Transformacija podatkov 
v novi koordinatni sistem

V okviru eProstora je bil novembra 2018 
zaključen projekt »Ureditev podatkov o območjih 
enakih bonitet«. Na podlagi podatkov o klimi, 

V času od 4. januarja 2019 do 21. januarja 2019 
bo izveden prehod na novi državni koordinatni 
sistem (D96/TM). V tem času Geodetska uprava 
ne bo evidentirala sprememb podatkov v 
evidencah, nemotena pa bo oddaja zahtev za 
začetek upravnih in drugih postopkov. 

Generaliziran prikaz urejenega grafičnega 
prikaza območij enakih bonitet.

občinah, je konec decembra 2018 zaključila 
obdelavo podatkov iz območja 2. faze. V okviru te 
faze je bilo lokacijsko izboljšanih 215 katastrskih 
občin na območju posavske in zasavske statistične 
regije. To predstavlja geodetske pisarne Brežice, 
Sevnica, Krško, Trbovlje in Litija.
V celoti je izboljšava že predhodno zaključena 
na območjih geodetskih pisarn Murske Sobote, 
Lendave, Novega mesta, Črnomlja, dela obale 
in skoraj v celoti geodetske pisarne Kočevja. 
Obdelava podatkov se januarja 2019 nadaljuje 
na območju 3. faze (območje koroške, dela 
savinjske in dela podravske statistične regije). 
Skupno število vseh obdelanih katastrskih občin 
konec leta 2018 je tako že 702, kar predstavlja 
26 % vseh katastrskih občin. Zunanji izvajalec, 
ki s terenskimi meritvami in drugimi metodami 
zajema podatke, potrebne za izvedbo izboljšave, 
trenutno že izvaja zajem podatkov za območje 4. 
faze (del pomurske statistične regije, ki obsega 
geodetski pisarni Gornja Radgona in Ljutomer). 

Rezultati lokacijske izboljšave se sproti 
vključujejo v evidenco zemljiškega katastra, tako 
v produkcijsko kot tudi distribucijsko okolje.

reliefu, naklonu in dodatnih terenskih meritev 
so bili urejeni podatki grafičnega prikaza območij 
enakih bonitet. S tem je izboljšan in dopolnjen 
grafični prikaz, ki predstavlja eno od bistvenih 
strokovnih podlag za določitev in preverjanje 
bonitete v postopkih določanja bonitete zemljišč. 

Storitve dostopa do podatkov Geodetske uprave 
bodo delovale nemoteno s stanjem podatkov na 
dan 4. januar 2019. 

Po izvedeni transformaciji bodo predvidoma do 
leta 2021 podatki na voljo v obeh koordinatnih 
sistemih. Podrobnejše informacije so na voljo na 
spletni strani. 

Za morebitno nastale nevšečnosti se vam že vnaprej 
opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. 
Za vsa vsebinska vprašanja smo vam na voljo na 
elektronskem naslovu info@geovrata.si.

http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/
mailto:info@geovrata.si


Več informacij: www.projekt.e-prostor.gov.si

Prispevke naslovite na elektronski naslov: 
eprostor.gurs@gov.si, kontakt: Bojana Kelbel 
in mag. Lenča Humerca Šolar.

V kolikor eNovic ne želite prejemati, pišite 
na eprostor.gurs@gov.si.

Ministrstvo za okolje in prostor - 
Geodetska uprava Republike Slovenije 
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana 
01 / 478 48 00  |  pisarna@gu.gov.si 
www.gu.gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor - 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
01 / 478 70 00  |  gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Večja preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.
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