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Današnji življenjski slog nas 
zavedno ali nezavedno sili v močno 
interakcijo z digitalnim svetom, ki 
je postal del našega vsakdana. 
Digitalna preobrazba je eden 
najpomembnejših dejavnikov 
prihodnje gospodarske rasti 
in ravni blaginje. Na področju 
prostora je digitalna preobrazba 
eden ključnih predpogojev za 
reševanje prostorskih in okoljskih 
problemov. 

V Sloveniji se po zgledu naprednejših 
držav, tudi na področju prostorskega 
načrtovanja, graditve objektov in 
evidentiranja nepremičnin vzpostavlja 
digitalno okolje, ki med drugim vklju-
čuje tudi prilagoditev poslovne logike 
novim možnostim, ki jih ponuja sodobna 
informacijska tehnologija. 

Poseljena zemljišča 
in evidenca stavbnih 
zemljišč v luči digitalne 
preobrazbe
Ministrstvo za okolje in prostor (v na-
daljevanju ministrstvo) prav tako stopa 
po poti digitalne preobrazbe. Zaključuje 
se večletni program projektov eProstor, 
v sklopu katerega je bilo začeto sistema-
tično vzpostavljanje infrastrukture za 
prostorske informacije na državni ravni. 
Vzpostavljen bo prostorski informacijski 
sistem, v katerega bo vključen tudi sistem 
za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih 
oz. evidenca stavbnih zemljišč (v nadalje-
vanju ESZ). ESZ bo med drugim predsta-
vljala podlago za kakovostno planiranje 
in izvajanje ukrepov zemljiške politike.
Ministrstvo je v okviru programa 
projektov eProstor že izvedlo masovni 
zajem podatkov o poseljenih zemljiščih 
za območje celotne Slovenije. S tem 
smo dobili za celotno državo predlog 
poseljenih zemljišč. Pomemben rezultat 
masovnega zajema je tudi določena 
podrobnejša dejanska raba poseljenih 
zemljišč (slika 1).

Prejeli smo

Digitalna preobrazba prostora in 
evidenca stavbnih zemljišč

Pregled in prenos rezultatov masovnega zajema poseljenih zemljišč je omogočen na 
javnem spletnem mestu prostorskega informacijskega sistema – PIS (slika 2), oz. v 
pregledovalniku (slika 3). 

Slika 1: Prikaz pestrosti vrst podrobnejše rabe poseljenih zemljišč na pregledovalniku ESZ

Slika 2: Dostop do podatkov masovnega zajema poseljenih zemljišč na javnem 
spletnem mestu PIS.
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Prejeli smo

Občine morajo skladno z zakonom o 
urejanju prostora na podlagi podatkov 
masovnega zajema poseljenih zemljišč 
ter podatkov o javni cestni in železni-
ški infrastrukturi določiti pozidana 
zemljišča. Ta so osnova za določanje 
nepozidanih stavbnih zemljišč, ki pred-
stavljajo glavni prostorski in razvojni 
potencial. Ugotavljamo namreč, da nam 
v Sloveniji primanjkuje ustreznih podat-
kov o stavbnih zemljiščih in njihovem 
razvojnem potencialu. Ena od večjih 
pomanjkljivosti obstoječega sistema 
je ravno pomanjkanje verodostojnih 
podatkov o pozidanih in nepozidanih 
zemljiščih ter komunalni opremljenosti 
zemljišč. Nepozidana stavbna zemljišča 
bodo ovrednotena z razvojnimi sto-
pnjami glede na stopnjo komunalne 
opremljenosti ter pravnih in fizičnih 
omejitev v prostoru. Občine morajo v 
nadaljevanju o pozidanih in nepozidanih 

zemljiščih seznaniti lastnike zemljišč oz. 
jih javno razgrniti (ZUreP3) ter podatke 
uskladiti z morebitnimi pripombami in 
jih evidentirati v ESZ. 
Za potrebe vodenja podatkov o stavbnih 
zemljiščih na državni ravni bo v okviru 
prostorskega informacijskega sistema 
vzpostavljen sistem za vodenje podatkov 
o stavbnih zemljiščih. 

Občine so ključni del 
digitalne preobrazbe 
prostora
S projekti, ki so se izvajali v sklopu finanč-
ne perspektive 2014–2020 oz. programa 
projektov eProstor je bil narejen velik 
korak v smeri vzpostavitve infrastrukture 
za prostorske informacije na državni 
ravni, zavedamo pa se, da je potrebno za 
učinkovito izvajanje procesov vzpostaviti 
tudi ustrezno infrastrukturo na lokalni 

ravni. Digitalna preobrazba prostora 
bo namreč dosežena, ko bodo lokalno 
prostorsko podatkovno infrastrukturo in 
manjkajoče podatkovne zbirke zagotovi-
le tudi občine. 
Zavedajoč se kompleksnosti digitalne 
preobrazbe in zahtevnosti nalog, ki jih 
nalaga aktualna prostorska in gradbena 
zakonodaja, ministrstvo izvaja projekt 
Pilot MOP (spletni strani projekta). V 
projekt so vključeni različni deležniki, 
osrednja vloga pa je namenjena občinam. 
Osnovna namena projekta sta povezati 
lokalno, regionalno in državno raven 
na področju prostorskega načrtovanja, 
opremljanja stavbnih zemljišč in upra-
vljanja z nepremičninami ter spodbuditi 
občine in regije, da z enotnimi merili 
in standardi vzpostavijo kakovostnejše 
podatke o prostoru. 
V nadaljevanju bo potrebno tesneje, 
vertikalno in horizontalno povezati baze 
podatkov in zagotoviti odgovorno, kon-
trolirano in predvsem varno povezovanje. 
Ključni del celovite digitalne preobrazbe 
na področju prostora bo predstavljalo 
vključevanje lokalne ravni − digitalizacija 
lokalnih oz. občinskih baz podatkov in 
njihovo povezovanje z državno ravnjo. 
Takšno okolje bo predstavljalo primerno 
osnovo, omogočalo medopravilnost, 
hkrati pa bo zagotavljalo ustrezno pod-
lago za uvedbo naprednih tehnologij. 
V sled temu namerava ministrstvo v 
obdobju 2021–2027 izvajati aktivnosti 
v sodelovanju z občinami. Za izvedbo 
teh aktivnosti si ministrstvo prizadeva, 
da bi del potrebnih sredstev zagotovilo 
iz mehanizma za okrevanje in odpornost 
ter podnebnega sklada.
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Slika 3: Pregledovalnik podatkov o poseljenih zemljiščih.


