E N P R O S TO R Z A V S E

» P r og ra m p r o j e k t ov e Pro sto r«
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.«

En prostor
za vse.
»Program projektov ePros t or«
p r o j e k t . e - p r o s t o r. g o v. s i

»Program projektov
eProstor«
V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 je za prednostno os 2 kot
specifični cilj definirano: »zagotavljanje večje preglednosti
in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov
in upravljanju nepremičnin«. Za uresničitev tega cilja sta
Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje
in prostor v tej finančni perspektivi pripravila več povezanih
projektov, ki so združeni pod naslovom »Program projektov
eProstor (eProstor)«. Konec avgusta 2016 je Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
izdala odločitev o podpori eProstoru, in sicer za petletno
obdobje (2016 – 2021) v skupni višini 22,4 milijona evrov, od
tega prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj 17,9 milijona
evrov.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA
Zagotavljanje večje preglednosti in učinkovitosti pri urejanju
prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

Kaj prinaša eProstor?
eProstor
Z eProstorom bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne
informacijske infrastrukture za prostorske podatke v Sloveniji, skladno
z direktivo INSPIRE. Vzpostavljen bo prostorski informacijski sistem
in izvedena bo informacijska prenova nepremičninskih evidenc. S
tem bo omogočeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve
gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja
nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja znotraj novega
informacijskega sistema bodo skenirani arhivi nepremičninskih
evidenc in državni prostorski akti. Prav tako bo narejena lokacijska
izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti bodo podatki
o pozidanih stavbnih zemljiščih.
eProstor bo pomembno prispeval k izboljšanju konkurenčnosti
in ozelenitvi gospodarstva, izboljšanju poslovnega okolja in
spodbujanju podjetniških dejavnosti na področju prostorskega
načrtovanja, graditve in evidentiranja nepremičnin. Odpravljene
bodo administrativne ovire, omogočeno bo brezpapirno elektronsko
poslovanje tako javnega sektorja kot tudi gospodarstva z javno
upravo in zagotovljeni bodo enostavno dostopni uradni podatki
o nepremičninah ter prostoru. S tem bo omogočeno hitrejše in
enostavnejše poslovanje gospodarskih subjektov pri vseh življenjskih
dogodkih povezanih z urejanjem prostora, graditvijo objektov in
upravljanja z nepremičninami.
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večja preglednost in učinkovitost
elektronski način poslovanja
odprava administrativnih ovir
izboljšanje kakovosti
standardizacija postopkov, storitev in izdelkov
povezljivost sistemov in podatkov
boljši nadzor

eProstor
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NADZOR

večja informiranost
lažja dostopnost
učinkovitejše storitve
hitreje do dovoljenj in vpisa
elektronski način poslovanja
večja preglednost
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Program projektov
eProstor je sestavljen
iz štirih vsebinskih
projektov, ki so
medsebojno povezani
in soodvisni ter iz
projekta za podporo in
informiranje.

»Skupna infrastruktura za
prostorske informacije«
Cilj projekta je vzpostavitev potrebnih koordinacijskih mehanizmov za delovanje skupne infrastrukture za prostorske informacije, vzpostavitev
omrežja ponudnikov in uporabnikov ter zagotavljanje pogojev za neoviran pretok prostorskih
podatkov med organi javne uprave v Sloveniji ter
njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in
med državami članicami.
»Prostorski informacijski sistem«
Cilj projekta je vzpostaviti prostorsk informacijski
sistem.

»Informacijska prenova
nepremičninskih evidenc«
Cilj projekta je informacijska prenova
nepremičninskih evidenc.
»Zajem in izboljšava podatkov«
Cilj projekta je zajem prostorskih podatkov o dejanski
rabi pozidanih zemljišč, izboljšava grafičnega
dela zemljiškega katastra in poskeniranje arhiva
elaboratov katastrskih meritev.
»Podpora vodenju projektov in informiranje«
Cilj projekta je podpora vodenju celotnega
programa projektov in informiranju ter izobraževanju
udeležencev v projektu in širše strokovne javnosti.

En prostor
za vse.
S pametnim telefonom ali tablico prikličite
nove interaktivne vsebine. Naložite si aplikacijo
Mirage AR9 in poskenirajte stran označeno z
logotipom Mirage AR9.

Za več informacij odčitajte
QR kodo.

POVEZANI V eProstoru

VSE V eProstoru

SKUPNA INFRASTRUKTURA
ZA PROSTORSKE
INFORMACIJE

PROSTORSKI
INFORMACIJSKI SISTEM

S projektom bodo vzpostavljeni ustrezni koordinacijski mehanizmi
za delovanje skupne infrastrukture za prostorske informacije
skladno z ZIPI (Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije),
vzpostavljena bodo omrežja ponudnikov in uporabnikov
prostorskih podatkov, ter vzpostavljene omrežne storitve s
prostorskimi podatki, kot del infrastrukture za prostorske
informacije, zagotovljeni bodo pogoji za neoviran pretok
prostorskih podatkov med organi javne uprave v Sloveniji ter
njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in med državami
članicami.
Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bosta skupaj izvajala
Geodetska uprava Republike Slovenije ter Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja. Kot partner
pri projektu sodeluje Ministrstvo za javno upravo.

S projektom bo vzpostavljen prostorski informacijski sistem
(zbirk podatkov in e-poslovanja v javni upravi pri načrtovanju
prostora in graditvi objektov). Z njim bo uveden 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.
Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga izvaja Ministrstvo za
okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.

VSI ZA eProstor

USTVARJAMO eProstor

INFORMACIJSKA PRENOVA
NEPREMIČNINSKIH EVIDENC

ZAJEM IN IZBOLJŠAVA
PODATKOV

S projektom bo izvedena informacijska prenova nepremičninskih
evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra
prostorskih enot in državne meje). Z njim bo zagotovljena
ustrezna informacijska podpora poslovnim procesom za
učinkovito in sprotno evidentiranje podatkov o nepremičninah,
za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z drugimi
zbirkami prostorskih podatkov.

S projektom bo pripravljen zajem prostorskih podatkov o
dejanski rabi pozidanih zemljišč, izboljšan bo grafični del
zemljiškega katastra in skenirani bodo elaborati katastrskih
meritev.

Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga izvaja Geodetska
uprava Republike Slovenije.

Z njim bodo zajeti podatki o pozidanih zemljiščih v Sloveniji za
podporo pri odločitvah, vezanih na prostorski razvoj, predvsem
pri razvoju poselitve in načrtovanja infrastrukturnih objektov.
Izvedena bo tudi lokacijska izboljšava grafičnega dela
zemljiškega katastra znotraj stavbnih zemljišč.
Projekt bo trajal do konca leta 2021. Izboljšavo grafičnega
dela zemljiškega katastra in skeniranje elaboratov katastrskih
meritev izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije, zajem
prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč izvaja
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev
in stanovanja.

eProstor ZA VSE

PODPORA VODENJU
PROJEKTOV IN
INFORMIRANJE
Projekt je namenjen operativni podpori vodenju programa
projektov in informiranju ter izobraževanju udeležencev v
programu in širše strokovne javnosti. V njegovem okviru je
vzpostavljena projektna pisarna, ki organizacijsko in tehnično
podpira upravljanje in izvedbo vseh projektov v okviru
programa.
Projekt bo trajal do konca leta 2021.

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

