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Zadeva: Poziv k sodelovanju pri implementaciji prostorske in gradbene 
zakonodaje ter uvajanju elektronskega poslovanja

Spoštovani,

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja izvaja več 
aktivnosti, s katerimi želi implementirati prostorsko in gradbeno zakonodajo ter uvesti 
elektronsko poslovanje. Cilj elektronskega poslovanja na področju urejanja prostora je 
usklajeno upravljanje s prostorom in učinkovitejše gospodarjenje z nepremičninami.

Na področju prostorskega načrtovanja, komunalnega opremljanja, upravljanja z 
nepremičninami in graditve se prepletajo procesi in prostorske informacije med lokalno, 
regionalno in državno ravnjo. S Programom projektov eProstor bo na državni ravni 
zagotovljena infrastruktura za prostorske podatke, izvedena bo informatizacija 
procesov (e-poslovanje) pri evidentiranju nepremičnin, graditvi objektov in prostorskem 
planiranju, izvedena bo digitalizacija katastrskih podatkov in državnega prostorskega 
načrta, zagotovljeni bodo podatki o poseljenih zemljiščih ter vzpostavljena bo 
informacijska podpora za vodenje evidence stavbnih zemljišč na državni ravni. Za 
učinkovito delovanje procesov pa je potrebno zagotoviti tudi infrastrukturo za 
prostorske podatke na lokalni in regionalni ravni ter vzpostaviti povezavo z državno 
ravnjo. Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2) predvideva vzpostavitev 
nekaterih novih evidenc in pripravo novih oz. izboljšavo obstoječih prostorskih aktov. 

Ker se ZUreP-2 na lokalni ravni izvaja še precej zadržano, želimo na ministrstvu 
pripraviti pilotni projekt, s katerim bomo na konkretnem testnem primeru karseda 
celovito implementirali določbe ZUreP-2 in ponudili učinkovite rešitve na področju 
prostorskega načrtovanja, komunalnega opremljanja zemljišč in upravljanja z 
nepremičninami.

S pilotnim projektom želimo zlasti:
- vzpostaviti infrastrukturo in podporo načrtovalskim procesom na državni, regionalni 

in lokalni ravni; 
- testirati metode in navodila za posamezne prostorske akte, vključno s tehničnimi 

pravili za vključitev v prostorski informacijski sistem; 
- izdelati predloge / vzorčne primere posameznih prostorskih aktov; 
- vzpostaviti evidence prostorskih podatkov, predvsem evidenco stavbnih zemljišč; 
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- preveriti uporabnost prostorskih podatkov v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja 
in pri nadzoru drugih posegov v prostor; 

- pridobiti predloge in priporočila za izboljšanje procesov. 

Na ministrstvu pilotnega projekta ne moremo izvajati brez aktivnega sodelovanja občin 
in razvojnih regij, zato želimo s tem pozivom občine in razvojne regije spodbuditi k 
sodelovanju. 

S ciljem čim večje učinkovitosti pilotnega projekta priporočamo, da so za uspešno 
sodelovanje pri pilotnem projektu na nivoju razvojne regije oziroma občin izpolnjeni 
naslednji pogoji:
- razvojna regija ima mestno občino in na podlagi osnutka SPRS 2050 vključuje širše 

mestno območje;
- sodelujoče občine v razvojni regiji že imajo OPN;
- razvojna regija ima regionalno razvojno agencijo (RRA), ki je že bila aktivna na 

področju prostorskega načrtovanja oziroma ki zaposluje najmanj enega 
prostorskega načrtovalca;

- v razvojni regiji naj se nahajata vsaj dva (en sprejet in en izveden) DPA;
- masovni zajem poseljenih zemljišč mora biti na območju zainteresiranih občin 

zaključen;
- na območju zainteresiranih občin mora biti zajeta dejanska raba javne cestne in 

javne železniške infrastrukture oziroma mora biti zajem že v izvajanju;
- zagotovljeno mora biti sodelovanje upravljavcev komunalne infrastrukture.

Sodelujoče občine in razvojne regije morajo biti pripravljene tudi kadrovsko in finančno 
sodelovati v pilotnem projektu. Prosimo vas, da poziv za sodelovanje posredujete 
vsem občinam in razvojnim regijam skupaj s prošnjo, da svoje namere o sodelovanju 
posredujejo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 20. 11. 2019 oziroma na 
e-naslov: gp.mop@gov.si s pripisom Sodelovanje v pilotnem projektu.

S spoštovanjem,

Barbara RADOVAN
GENERALNA DIREKTORICA

DIREKTORATA ZA PROSTOR, 
GRADITEV IN STANOVANJA

Poslati elektronsko:
- info@skupnostobcin.si
- info@zdruzenjeobcin.si 
- zmos@koper.si
- karmen.sonjak@rra-koroska.si, liljana.drevensek@rralur.si
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