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Projekt bo trajal do konca leta 2021; v delu, ki se navezuje na 
izboljšavo grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranje 
elaboratov katastrskih meritev, ga bo izvajala Geodetska 
uprava Republike Slovenije, za zajem prostorskih podatkov o 
dejanski rabi pozidanih zemljišč pa bo pristojen Direktorat za 
prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in 
prostor.

5. Podpora vodenju projektov in informiranje 

Projekt je namenjen operativni podpori vodenju programa 
projektov ter informiranju in izobraževanju udeležencev v 
programu in širše strokovne javnosti. V njegovem okviru bo 
vzpostavljena projektna pisarna, ki bo organizacijsko in tehnič-
no podprla upravljanje in izvedbo vseh projektov v okviru 
programa. Projekt bo trajal do konca leta 2021.

The specific objective of the project »The programme of the 
projects eProstor«

Ensure greater transparency and efficiency in the spatial 
management, construction of facilities and property manage-
ment.

Short presentation of the project »The programme of the 
projects eProstor«

For a coordinated and quality management of space and 
efficient management of real estate in the financial perspecti-
ve 2014-2021 the Surveying and Mapping Authority of the 
Republic of Slovenia and the Ministry of the Environment and 
Spatial Planning-Directorate for Spatial Planning, Construction 
and Housing will implement the project »The Programme of 
the projects eProstor«.

The basic purpose of the programme is to accelerate and 
improve the processes in the field of spatial planning, building 
construction and real estate management, which can be 
achieved with linkable, easily accessible and reliable spatial 
data.

Electronic commerce in the processes of obtaining constructi-
on permits, preparation of planning documents and registrati-
on of real estate will be established. For the purposes of 
electronic commerce the archives of real estate records will 
be scanned, locational improvement of the graphical part of 
the cadastral register will be made and data on the built-up 
construction land will be captured.

»Program 
projektov
eProstor«

3. Informacijska prenova nepremičninskih evidenc

Cilj projekta je informacijska prenova nepremičninskih 
evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra 
prostorskih enot, državne meje). Z njim bo zagotovljena 
ustrezna informacijska podpora poslovnim procesom za 
učinkovito in sprotno evidentiranje podatkov o nepremični-
nah, za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z 
zemljiško knjigo ter povezovanje z drugimi zbirkami prostor-
skih podatkov. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bo 
izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije.

4. Zajem in izboljšava podatkov

Cilji projekta so zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi 
pozidanih zemljišč, izboljšava grafičnega dela zemljiškega 
katastra in skeniranje elaboratov katastrskih meritev. Z njim 
bodo zajeti podatki o pozidanih zemljiščih v Sloveniji za 
podporo pri odločitvah, vezanih na prostorski razvoj, 
predvsem pri razvoju poselitve in načrtovanja infrastruktur-
nih objektov. Izvedena bo tudi lokacijska izboljšava grafične-
ga dela zemljiškega katastra znotraj stavbnih zemljišč. Zaradi 
nujne povezanosti nepremičninskih evidenc z drugimi 
prostorskimi evidencami je treba celotno arhivsko gradivo, 
ki se še vedno hrani v papirni obliki, skenirati in s tem 
omogočiti elektronsko poslovanje. Del elaboratov zemljiške-
ga katastra je že pretvorjen iz analogne v digitalno obliko. S 
projektom bo zagotovljena pretvorba preostalih analognih 
elaboratov. Zagotovljeno bo tudi sprotno skeniranje vseh 
dokumentov, nastalih med izvajanjem projekta in pozneje. 



Specifični cilj projekta »Program projektov eProstor«

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

Kratka predstavitev projekta »Program projektov eProstor«

Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja bosta 
za usklajeno in kakovostno upravljanje s prostorom ter učinko-
vito gospodarjenje z nepremičninami v finančni perspektivi 
2014-2021 izvajala »Program projektov eProstor«.

Osnovni namen programa je pospešiti in izboljšati procese pri 
prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in upravljanju z 
nepremičninami, kar je mogoče doseči s povezljivimi, enostav-
no dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

Vzpostavljeno bo elektronsko poslovanje v postopkih pridobi-
tve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in 
evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslova-
nja bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena 
lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in 
zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih.

Program projektov eProstor je sestavljen iz petih projektov:

1. Skupna infrastruktura za prostorske informacije

Cilj projekta je vzpostavitev ustreznih koordinacijskih mehaniz-
mov za delovanje skupne infrastrukture za prostorske informacije 
skladno z ZIPI (Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije), 
vzpostavljanje omrežja ponudnikov in uporabnikov prostorskih 
podatkov, spremljanje vzpostavitve in uporabe infrastrukture za 
prostorske informacije, zagotavljanje pogojev za neoviran pretok 
prostorskih podatkov med organi javne uprave v Sloveniji ter 
njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in med državami 
članicami ter vzpostavljanje omrežja storitev, vezanih na prostor-
ske podatke. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bosta 
skupaj izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije ter Direkto-
rat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in 
prostor.

2. Prostorski informacijski sistem

Cilj projekta je vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema 
(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 proce-
sih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih 
zemljiščih. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bo izvajal 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za 
okolje in prostor.
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