
Področje 1: Zagotovitev 
podatkov za vzpostavitev 
prostorskega planiranja 
na regionalni ravni

Področje 2: Zagotovitev 
podatkov urejanja 
prostora na lokalni ravni

Področje 3: Vzpostavitev 
evidence stavbnih 
zemljišč na lokalni ravni 
in ukrepi zemljiške 
politike

Področje 4: Infrastruktura 
za prostorske informacije 
na lokalni, regionalni in 
državni ravni

Področje 5: Projektna 
pisarna: organizacijska 
in strokovna podpora pri 
izvajanju projekta

Pričakovani rezultati:

• metodologija za pripravo in 
izdelavo RPP;

• priprava vzorčnega primera 
RPP na izbranih testnih 
regijah.

Več o projektu lahko izveste na:  https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projekt-pilot-mop/

Pričakovani rezultati:
 

• priročnik za izvedbo 
postopka tehnične 
posodobitve grafičnega 
prikaza namenske rabe 
prostora;

• navodila za uporabo 
podatkov hidrografije in 
vodnih zemljišč, prometne 
infrastrukture ter predloga 
TVKZ v okviru priprave OPN, 
ki so testirana na izbrani 
občini;

• navodila in usmeritve za 
pripravo grafičnega 
izvedbenega dela OPN z 
vzorčnimi primeri;

• priporočila za vodenje 
podatkov v evidenci 
lokacijskih preveritev.

Pričakovani rezultati:
 

• metodologija za 
vzpostavitev in vzdrževanje 
ESZ na lokalni ravni ter 
njena vzpostavitev na izbrani 
testni občini;

• testni zapis podatkov ESZ 
na lokalni ravni v ESZ na 
državni ravni;

• zasnova metodologije za 
določitev in vzdrževanje 
evidence razvrednotenih 
območij;

• priprava predloga 
metodologije za določitev 
komunalne opremljenosti po 
posameznih vrstah 
infrastrukture;

• priporočila in navodila za 
izvajanje ukrepov zemljiške 
politike (npr. uvedba takse 
na neizkoriščena zemljišča).

Pričakovani rezultati:
 

• načrt za vzpostavitev 
regionalnih centrov za 
prostorske informacije in 
podporo procesom urejanja 
prostora;

• priporočila in smernice za 
pripravo podatkov in 
podatkovnih baz ter vpeljavo 
uporabe naprednih 
tehnologij pri vizualizaciji in 
interpretaciji prostorskih 
podatkov;

• prototip programske rešitve 
za vizualizacijo in 
interpretacijo prostorskih 
podatkov s pomočjo 
mobilnih naprav;

• metodologija za monitoring 
posegov v prostor;

• analiza in akcijski načrt za 
zagotovitev vseh manjkajočih 
podatkov iz splošnih smernic 
NUP.

Pričakovani rezultati:

• izvedba izobraževanj 
(delavnic, posvetov) za 
občine in razvojne regije;

• izdelava promocijskega 
gradiva (brošura, letak ...);

•   priprava na morebitna 
črpanja EU sredstev v 
obdobju nove finančne 
perspektive 2021-2027. 

PILOTNI PROJEKT ZA IMPLEMENTACIJO 
PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE (PilotMOP)
 preizkuša izvedljivost, povezanost in povezljivost nalog, ki jih 
predpisujeta prostorska in gradbena zakonodaja ter hkrati 
predstavlja osnovo za pripravo projektov v naslednji finančni 
perspektivi 2021–2027.  

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projekt-pilot-mop/

