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1. Namen projekta PRIS 
 
Prostorski podatki in informacije so pogosto razdrobljeni po številnih različnih 
informacijskih sistemih, zaradi česar so nedostopni, njihovo zbiranje, upravljanje in 
uporaba pa dragi in neučinkoviti. Vzpostavitev skupnega prostorskega 
informacijskega sistema se tako pojavlja kot edina logična rešitev, ki s pomočjo 
vzpostavljenih prostorskih podatkovnih baz in s sistemom pretoka informacij 
učinkovito povezuje vse prostorske projekte CAMP Slovenija in spremljajoče 
dejavnosti v enoten sistem. Takšen sistem omogoča spremljanje stanja v prostoru in 
pravočasno odzivnost lokalnih skupnosti in drugih zainteresiranih na stanje v 
prostoru. Pri uporabi se lahko veliko laže upošteva načela trajnostnega razvoja s 
poudarkom na prostorskih podatkih in informacijah, specifičnih za občutljiv prostor 
osmih občin južoprimorske statistične regije. 
V okviru programa CAMP Slovenija je projekt PRIS podporni horizontalni projekt, saj 
je na eni strani v skladu z možnostmi zagotavljal ostalim projektom v CAMP-u 
Slovenija ustrezne prostorske podatkovne baze, na drugi strani pa je na urejen način 
zbral rezultate projektov. V projektu PRIS se je s pomočjo vzpostavljene 
infrastrukture na strojni in aplikacijski ravni omogočilo tudi predstavljanje nekaterih 
rezultatov projektov v skupnem informacijskem sistemu.  
 

2. Cilji 
 
Osnovni cilj projekta PRIS je bil vzpostavitev ustrezne informacijske infrastrukture s 
čim večjim številom razpoložljivih prostorskih podatkovnih baz, ki bo izvajalcem 
projektov v okviru CAMP-a Slovenija, občinam in drugim organizacijam, ki upravljajo 
s prostorom, učinkovito zagotavljal potrebne razpoložljive prostorske podatke. 
Podatki bodo nato na razpolago za sprejemanje odločitev in izvajanje prostorskih 
projektov. V okviru CAMP-a Slovenija je bilo za izvedbo nalog potrebno na enoten 
način zagotoviti vse dostopne razpoložljive in najnovejše informacije in prostorske 
podatke, informacije o sorodnih projektih v sosednjih občinah in državi, bazo znanja 
in dostop do dokumentacije o zakonodaji, direktivah EU, podatke o dokončanih 
prostorskih in drugih okoljskih projektih in druge prostorske informacije, kot je npr. 
lokalna zakonodaja, lokalni prostorski akti ipd. 
 
Doseženi osnovni cilji projekta PRIS so tako: 

• vzpostavljena informacijska infrastruktura, ki omogoča organizacijo, zbiranje in 
vzpostavljanje razpoložljivih prostorskih podatkovnih baz na regionalnem 
nivoju, 

• zagotovljene razpoložljive prostorske podatkovne baze za izvajanje projektov v 
okviru CAMP-a Slovenija in vpogled v rezultate projektov, ki so v okviru 
informacijskega sistema PRIS dani na razpolago lokalnim skupnostim, 
strokovni javnosti in drugim organizacijam, 

• vzpostavljen sistem racionalnega pridobivanja in izmenjave prostorskih 
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podatkov  in vzpostavitev relevantnega metapodatkovnega sistema (podatki o 
razpoložljivih podatkih) v skladu z evropskimi standardi, 

• povečana transparentnost dela občin in drugih organizacij na področju 
urejanja prostora in okolja z možnostjo predstavljanja poteka izvajanja 
prostorskih in drugih s prostorom povezanih projektov, 

• z uporabo sodobnih tehnologij in interneta informiranje javnosti o stanju v 
prostoru. 

 
Glavne končne ciljne skupine projekta PRIS so predvsem: 

• občine južnoprimorske statistične regije, 
• država, ministrstvo za okolje in prostor,  
• prebivalstvo na območju sodelujočih občin in širše, 
• strokovna javnost, šole, mediji, 
• investitorji, gospodarstvo, obrt. 

 
Najpomembnejša ciljna skupina projekta PRIS so občine, ki želijo imeti urejene 
evidence o stanju v prostoru na svojem območju in na območju regije. Informacijski 
portal PRIS bo omogočal občinam združevati prostorske podatke na regionalnem 
nivoju na enem mestu.  
 
Rezultati projekta PRIS so skladni tudi z aktualnimi prednostnimi nalogami 
regionalnega razvojnega programa za območje Južne Primorske, z aktualnimi projekti 
v teku (Phare CBC, Interreg IIIA,...) in cilji projektov CAMP v Mediteranu. 
 
Projekt PRIS kot horizontalni projekt tako neposredno izpolnjuje bistvene cilje CAMP-
a Slovenija, ker: 

• operativno dolgoročno povezuje in vzpostavlja osnovo za sodelovanje občin in 
države na področju upravljanja slovenske obale in njenega porečja. S pomočjo 
sodobne tehnologije in dogovorjenih pravil za izmenjavo v projektu 
opredeljenih prostorskih podatkov olajšuje prostorsko planiranje, poenostavlja 
dostop do podatkov in javnosti predstavlja rezultate programa CAMP 
Slovenija; 

• povečuje sposobnost lokalnih in regionalnih oblasti pri razvoju, predvsem pri 
planiranju, saj zaradi združenih podatkovnih baz o prostoru bistveno povečuje 
učinkovitost  institucij, ki se ukvarjajo s planiranjem, varovanjem okolja, 
turizmom, varovanjem morja in njegovega povodja, varnostjo na morju, v 
prometu itd. 

3. Rezultati  
 
Kljub temu, da se je PRIS soočal z bistvenimi spremembami glede načrtovanega 
financiranja izvajanja projekta, saj je bila zagotovljena le okoli desetina načrtovanih 
sredstev, je Regionalni razvojni center Koper kot nosilec uspel zagotoviti vse 
pomembne zastavljene cilje. Tako so bile v sklopu projekta PRIS dokončane 
naslednje naloge: 
 

• Vzpostavljen enotni strežnik s podatki in javno dostopni internet strežnik - 
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portal PRIS (hardware in software) kot vstopna točka ključnim uporabnikom 
sistema (http://camp.rrc-kp.si poglavje »Karte«), ki omogoča pregledovanje 
podatkov s pomočjo vzpostavljenega GIS sistema. Vzpostavljena platforma je 
osnova za nadaljnjo stalno dopolnjevanje PRIS-a z novimi podatkovnimi 
bazami, novimi funkcionalnimi vmesniki, novimi tehnološkimi možnostmi in 
novimi uporabniškimi zahtevami informacijskega sistema PRIS. 

• Definirani lokalni in regionalni prostorski indikatorji trajnostnega razvoja (v 
skladu z direktivami EU in aktualno slovensko zakonodajo in pravilniki),  ki so 
bili vzpostavljeni v okviru projekta SPSA – CAMP Slovenija. 

• Definirani minimalni tehnični in vsebinski standardi za pridobivanje in 
izmenjavo podatkov v okviru PRIS-a in vzpostavljeni tehnični, pravni in 
vsebinski pogoji za izmenjavo minimalnih osnovnih podatkov na vertikalnem in 
horizontalnem nivoju delovanja PRIS-a. 

• Identificirane in vzpostavljene vse osnovne podatkovne baze za delovanje 
PRIS-a, po potrebi sklenjeni ustrezni sporazumi z lastniki ali upravljavci 
podatkovnih baz o uporabi in zbiranju teh podatkov za potrebe PRIS-ovega 
delovanja. 

 

 
 
Slika 1: Prvič so bili na regionalni ravni zbrani razpoložljivi infrastrukturni prostorski 
podatki. 
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Slika 2: Zbrani podatki posameznih projektov so na voljo vključno z legendami. 
 
 
 
 

 
 
Slika 3: PRIS omogoča iskanje po različnih podatkovnih bazah v celotni regiji.  
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4. Prihodnost projekta  
 
PRIS je že med vzpostavljanjem in izvajanjem kazal številne možnosti nadgrajevanja 
in podlage za številne nove projekte, ki se nanašajo na urejanje okolja in prostora v 
regiji. Takno nam je konkretne rezultate PRIS-a, izkušnje pri pridobivanju podatkov 
in razvit informacijski sistem uspelo vključiti v kar nekaj projektov kot temelj za 
nadaljnje delo. Konkretno se bo rezultate projekta že v kratkoročnem obdobju lahko 
uporabilo v naslednjih projektih, ki so v izvajanju: 

• Izvedbeni projekti občin in južnoprimorske regije v ovkiru izvajanja 
Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske za obdobje 2007-2013. 

• Priprave novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu z novo 
zakonodajo na področju prostorskega načrtovanja na lokalni ravni. 

• Interreg IIIA SLO/IT – projekt Mapsharing, v okviru katerega partnerji v 
Sloveniji in Italiji vzpostavljajo skupno karto znanj kot podlago za strateške 
okoljske presoje na medregionalni ravni. 

• Interreg IIIB CADSES – projekt Poly.Dev, ki se ukvarja z zahtevo po povečanju 
znanja in razvija skupno strategijo v smeri načel trajnostnega policentričnega 
razvoja in konkretnih eksperimentalnih aplikacij v politike prostorskega 
planiranja. Pri njem poleg naše regije sodelujejo še slovaški, grški, bolgarski in 
italijanski partnerji. 

• Interreg IIIB CADSES – projekt River Shield, ki se nanaša na zaščito rek pred 
onesnaževanjem zaradi industrijskih nesreč, kjer sodelujejo grški, madžarski, 
poljski in češki partnerji. 

• Mednarodni projekt ADRI-NET EMAS, ki se ukvarja s podporo in sodelovanjem 
v okoljskem in družbenem upravljanju ozemlja v svojem širjenju. Projekt 
predvideva organizacijo konferenc in seminarjev, izdelavo aplikativnih modelov 
za upravljanje trajnostnega razvoja na čezmejnem območju in vključitev 
različnih akterjev, definiranje »best-practices« pri izvajanju poglavitnih 
aktivnosti s področja okolja in prostora v povezavi z različnimi vključenimi 
teritoriji, organizacijo izobraževalnih programov za uslužbence in funkcionarje 
ter za nove delovne profile. 

• INTERREG IIIB NP CADSES projekt PlanCoast (2006–2008) s ciljem razviti 
orodja in zmogljivosti za učinkovito integrirano planiranje v obalnih conah in 
morskem območju baltske, jadranske in črnomorske regije. Pri projektu 
sodeluje 16 partnerjev, ki predstavljajo sektorje prostorskega planiranja ali 
odgovorne regionalne organe iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, 
Hrvaške, Nemčije, Italije, Črne gore, Poljske, Romunije, Slovenije in Ukrajine. 

Uporaba rezultatov projekta PRIS se bo tako kazala tudi v številnih prihodnjih 
skupnih projektih občin in regije na področjih, kjer sta potrebna dostop in uporaba 
prostorskih podatkov in skupne informacijske infrastukture. 
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