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1 UVOD 
 

Dokument je namenjen opisu zahtev za izvedbo kontrol obstoječih podatkov in migracije podatkov 

vključenih v shemo NEP-Ostalo, migracijo podatkov registrskih (verjetnih) lastnikov in upravljavcev 

nepremičnin, dopolnitev obstoječih postopkov migracije, migracijo podatkov o postopkih zemljiškega 

katastra in katastra stavb v nov podatkovni model Katastra (rezultat naloge Informacijska prenova 

nepremičninskih evidenc) in Delovodnika (rezultat naloge Vključitev prenovljenih procesov v 

prenovljen informacijski sistem nepremičninskih evidenc). 

  

Izvajalec bo izdelal programsko opremo za izvedbo zahtevanih kontrol in migracijo podatkov vključenih 

v shemo NEP-Ostalo, migracijo podatkov registrskih (verjetnih) lastnikov in upravljavcev nepremičnin, 

dopolnil obstoječe postopke migracije podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb ter izvedel 

migracijo podatkov postopkov zemljiškega katastra in katastra stavb v nov podatkovni model Katastra 

po zahtevah opisanih v tem dokumentu in dodatnih zahtevah naročnika in strokovnega osebja GURS 

(Geodetska uprava Republike Slovenije). Izvajalec bo programsko opremo namestil v okolju GURS. 

Izvajalec bo zagotovil periodično izvajanje kontrol in migracije na opremi GURS do zaključka projekta – 

predvidoma do konca 2021 oziroma do izvedbe končne migracije. Izvajalec bo zagotovil tudi morebitne 

nadgradnje sistema kontrol in migracije.  

 

1.1 Vzroki za izvedbo naloge  

Na področju evidentiranja nepremičnin GURS zasleduje temeljne cilje, ki so usmerjeni v: 

 izboljšavo kakovosti in popolnosti podatkov o nepremičninah, 

 kontrolo podatkov v nepremičninskih evidencah in pripravo na migracijo podatkov v nov 
informacijski sistem in 

 poenostavitev postopkov vodenja in ažurnega vzdrževanja podatkov o vseh nepremičninah v 
zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin. 

 

Cilji izhajajo iz zakonskih ureditev, ki določajo uporabo nepremičninskih podatkov (evidentiranje 

stvarnih pravic na nepremičninah, prostorsko načrtovanje, vrednotenje nepremičnin) in posameznih 

operativnih sklepov Vlade RS (sklep o izboljšanju položajne natančnosti grafičnega dela zemljiškega 

katastra, sklep o informacijski prenovi nepremičninskih evidenc, sklep o elektronski izmenjavi 

podatkov oz. povezanosti katastrov in zemljiške knjige). 

 

Naloge, ki so podrobneje opredeljene v nadaljevanju, so vključene v celoten obseg nalog, ki so 

predvidene za izvedbo vsebine projektov eProstor in omogočajo nemoteno delovanje in poslovanje 

GURS na področju izvajanja projekta III. Informacijska prenova nepremičninskih evidenc in projekta IV. 

Izboljšava in zajem podatkov ter posledično omogočajo  ustrezno kakovost in popolnost podatkov o 

nepremičninah ter vzpostavitev novih informacijskih rešitev na področju vodenja nepremičninskih 

evidenc. 

 

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1, Ur. list RS št. 77/2010 

in 61/2017 – ZAID), pete točke prvega odstavka 27. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 

št. 91/15 in 14/18)  ter na podlagi Programa dela državne geodetske službe za leto 2020 sprejetega na 

Vladi Republike Slovenije pod  št. 35301-1/2020/3 z dne 25.02.2020 in pogodbe o financiranju nalog 
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javne službe (Program projektov eProstor: Projekt III: Informacijska prenova nepremičninskih evidenc) 

Geodetski inštitut Slovenije izvaja naloge: Ureditev in priprava podatkov za migracijo 2. faza – izdelava 

programske opreme, Priprava in migracija podatkov o postopkih. 

 

Zaradi kompleksnosti problema bo Geodetski inštitut Slovenije v izvedbo naloge na osnovi tega razpisa 

vključil tudi strokovno kompetentne podizvajalce. V izvedbo naloge bo vključeno tudi strokovno osebje 

Geodetske uprave republike Slovenije (GURS). 

 

1.2 Predhodno izvedene naloge  

 

Geodetska uprava je v letu 2015 izdelala sistem kontrole kakovosti in usklajenosti obstoječih grafičnih 

podatkov zemljiškega katastra pred migracijo podatkov v nov podatkovni model (v nadaljevanju Sistem 

kontrole kakovosti). V letu 2016, 2017, 2018 in 2019 je bil Sistem kontrole kakovosti dopolnjen z 

dodatnimi analizami in kontrolami. Izdelana je bila migracija grafičnih podatkov zemljiškega katastra, 

ki je bila v letu 2019 dopolnjena s kontrolami in migracijo opisnih podatkov zemljiškega katastra. 

 

Že v letu 2016 je Geodetska uprava vzpostavila tudi sistem kontrole kakovosti za nekatere podatke, ki 

se vodijo v katastru stavb in registru nepremičnin. Sistem kontrole kakovosti se je skladno s 

prenovljenimi predpisi letno dopolnjeval. 

V letu 2019 in začetku leta 2020 je bil sistem kontrole kakovosti dopolnjen z dodatnimi kontrolami in 

migracijo podatkov katastra stavb in registra prostorskih enot. 

 

V okviru te naloge se bo Sistem kontrole kakovosti dopolnil z novimi analizami in kontrolami podatkov 

ter migracijo, kot posledica definiranje novega podatkovnega modela Katastra in sicer za vsebinsko 

področje podatkov v shemi NEP–Ostalo, za podatke registrskih (verjetnih) lastnikov in upravljavcev in 

za podatke o postopkih zemljiškega katastra in katastra stavb. Dopolnjen bo tudi sistem migracije 

podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb zaradi spremembe migracije šifrantov. 

 

 

1.3 Uporabljeni izrazi 

 

V nadaljevanju dokumenta bo uporabljena naslednja terminologija. 

 

Izraz / okrajšava Obrazložitev izraza / okrajšave 

Informacijska prenova 

nepremičninskih 

evidenc 

Projekt informacijske prenove vodenja in vzdrževanje nepremičninskih 

evidenc na Geodetski upravi RS 

Kataster Ime informacijskega sistema kot celote in dela , ki bo nastal s projektom 

»Informacijske prenove nepremičninskih evidenc« 

Delovodnik Ime dela informacijskega sistema, ki bo nastal s projektom »«Vključitev 

prenovljenih procesov v prenovljen informacijski sistem nepremičninskih 

evidenc« 
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Kontrola / poslovno 

pravilo (PP) 

Bazna procedura, ki preverja lastnosti semantično in vsebinsko pravilnost 

zapisov v podatkovni zbirki. Kontrole generirajo zapise o ugotovljenih 

napakah. 

Napaka Zapis, ki ga generira posamezna kontrola, ko ugotovi odstopanje od 

poslovnega pravila. 

ZK Zemljiški kataster 

KS Kataster stavb 

REN Register nepremičnin 

RPE Register prostorskih enot 

GURS / GU Geodetska uprava Republike Slovenije 

CBN / KATASTER Centralna baza nepremičnin, predvsem se izraz uporablja za nov, 

prenovljen podatkovni model 

GP Geodetska pisarna 

OGU Območna geodetska uprava 

KO Katastrska občina 

  

 

1.4 Sestava tehnične dokumentacije 

 

V tehnični dokumentaciji so v prvih poglavjih (poglavja od 1 do 4)  predstavljena izhodišča za izvedbo 

naloge, v nadaljevanju (poglavja od 5 do 8) pa konkretne zahteve za izvedbo naloge.  

 

Tehnična dokumentacija je sestavljena iz naslednjih vsebin: 

 Predstavitev obstoječih podatkovnih modelov 
o podatkov vključenih v shemo NEP Ostalo 
o podatkov zaključenih postopkov zemljiškega katastra in katastra stavb 
o podatkov registrskih (verjetnih) lastnikov in upravljavcev 
o zemljiškega katastra 

 Predstavitev ciljnega (novega) podatkovnega modela Katastra in Delovodnika 

 Predstavitev obstoječega sistema kontrol in migracije 

 Splošne zahteve za izvedbo naloge 

 Predmet pogodbenega dela – opis zahtev za migracijo in kontrole podatkov ter druge naloge 

 Terminski plan 

 Način dela na projektu in izdelki 

 Priloge 
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2 PREDSTAVITEV OBSTOJEČIH PODATKOVNIH MODELOV  
 

Predstavljeni so naslednji obstoječi podatkovni modeli: 

 Podatki, ki se migrirajo v shemo NEP-Ostalo 
o Bonitete 
o Dejanska raba zemljišč 
o Posebni režimi za kmetovanje 
o Rastiščni koeficient in odprtost zemljišča 
o Pedološka karta 
o Pedološki profil 
o Karta talnih števil 
o Geološka karta 
o Karta geoloških mej 
o Digitalni model reliefa 
o Vodovarstveno območje 
o Gozdni rezervati 
o Varovalni gozdovi 
o Zaprti gozdovi 
o Namenska raba prostora 

 Podatki o obstoječih postopkih zemljiškega katastra in katastra stavb 

 Podatki o registrskih (verjetnih) lastnikih in upravljavcih 

 Podatki zemljiškega katastra 
 

Za posamezni podatkovni model so zbrani naslednji podatki: 

 seznam tabel s kratkim opisom tabele 

 podrobnejši opis podatkov v tabelah (podan samo za nekatere podatkovne vire) 
 

Vsi v nadaljevanju predstavljeni podatki so vodeni v podatkovni baze Oracle 12c.  

 

Pregled obstoječega stanja baz podatkov je bila izdelan v letu 2018, 2019 in začetku 2020. Podatkovni 

modeli so se zaradi sprememb in dopolnitev ves čas malenkostno dopolnjevali. Izbrani izvajalec bo 

moral pred začetkom izvedbe naloge prevzeti v obravnavo zadnje stanje podatkovnega modela. 

Izvajalec bo moral spremljati morebitno spreminjanje podatkovnega modela med izvedbo naloge. 
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2.1 Predstavitev izvornih podatkov za izvedbo migracije v shemo NEP OSTALO 

 

Podatki, ki se bodo migrirali v shemo NEP-Ostalo so vodeni kot samostojni podatkovni sloji v različnih 

shemah podatkov. 

 

V nadaljevanju je podana vsebina obstoječih podatkovnih slojev. 

 

2.1.1 Boniteta 

Za potrebe določanja bonitet se v nepremičninskih evidencah vodijo naslednje entitete: 

 podatki terenskih meritev za določitev bonitet, 

 grafični prikaz območij enakih bonitet (GPOEB). 
 

V podatkih terenskih meritev za določitev bonitet (podatki sondiranj) se vodijo tisti podatki meritev, 
ki so potrebni za določitev območij enakih bonitet. 
V grafičnem prikazu območij enakih bonitet se vodijo poligoni enakih bonitet. 
 
 

2.1.1.1 Grafični prikaz območij enakih bonitet (GPOEB) 

 

Definicija:  

Grafični prikaz območij enake bonitete zemljišč je poligonski prikaz zemljišč z enako boniteto (enota 

GPOEB). Posamezno območje enakih bonitet zajema zemljišča, ki imajo enako proizvodno 

sposobnost glede na lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov. 

Za GPOEB se vodi: 
 

Ime polja Tip podatka Not 
Null 

Opis 

BON_PID NUMBER(12) Y  Identifikator poligona  

BON_TOC NUMBER(3)    Bonitetne točke 

BON_AREA NUMBER    Površina poligona 

GEOMETRY SDO_GEOMETRY    Geometrija 

DATE_CREATED DATE    Datum nastanka zapisa 

DATE_MODIFIED DATE    Datum zadnje spremembe zapisa 

MODIFIED_BY VARCHAR2(30 BYTE)    Uporabnik, ki je izvedel zadnjo 
spremembo 

CREATED_BY VARCHAR2(30 BYTE)    Uporabnik, ki je ustvaril zapis 

JN_REV_NUM NUMBER(12) Y  Povezava na tabelo revizij (REVISION) 

TOCKE_TLA NUMBER(3)  Koeficient za vrednost tal 

TOCKE_RELIEF NUMBER(2)  Koeficient za vrednost relief 

TOCKE_KLIMA NUMBER(2)  Koeficient za vrednost klima 

OPOMBE VARCHAR2(255)  Opomba na poligonu bonitete 
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VRSTA_POSTOPKA NUMBER(1)  Vrsta postopka (1 – Na zahtevo stranke in 
meritev na terenu, 2 – Zahteva stranke in 
pisarniški pregled, 3 – Uradno vzdrževanje 
in meritev na terenu, 4 – Uradno 
vzdrževanje in pisarniški pregled) 

TOCKE_POSEBNI_POGOJI NUMBER(3)  Koeficient za vrednost posebni pogoji 

 
 
Značilnosti podatkov o GPOEB in postopkih vpisov v obstoječem sistemu: 

 GPOEB je poligonski sloj, 

 vse enote GPOEB enolično (brez prekrivanj in lukenj) pokrivajo ozemlje države (v tem smislu 
gre za 'prostorsko enoto'), 

 na osnovi evidentiranih podatkov terenskih meritev za določanje bonitete in izračunane 
bonitete operater izvede spremembo GPOEB. 

 
Ob vsakem vpisu ali spremembi podatkov o  GPOEB se izvedejo kontrole: 

 Kontrola obveznosti podatka in njegove zaloge vrednosti na osnovi tabele lastnosti. 

 Topološke kontrole GPOEB (zaprt poligon, daljice poligona se med seboj ne sekajo ali dotikajo, 
meje notranjega in zunanjega oboda se ne sekajo ali dotikajo, podvojen lom na obodu, 
napačna orientacija poligona). 

 Poligoni  GPOEB se ne smejo prekrivati. 

 Poligoni GPOEB so znotraj območja države. 
 

2.1.1.2 Podatki terenskih meritev za določitev bonitete 

Na posamezni točki se evidentirajo podatki terenskih meritev potrebnih za določitev bonitete. 
 
Za terenske meritve se vodi: 
 

Ime polja Tip podatka Not  
Null 

Opis 

ID NUMBER(12) Y Primarni ključ zapisa 

GEOMETRY SDO_GEOMETRY Y Pozicija meritve 

ID_GEOLOSKA_PODLAGA NUMBER(2) N Vrednost za geološko podlago 

ID_GLOBINA_TAL NUMBER(2) N Vrednost globine tal 

ID_RAZVOJNA_STOPNJA NUMBER(2) N Vrednost razvojna stopnja 

ID_SISTEMSKA_ENOTA NUMBER(2) N Vrednost sistemske enote 

ID_TEKSTURA NUMBER(2) N Vrednost teksture 

ID_TOCKE_ZA_LASTNOST_KLIME NUMBER(2) N Vrednost točk klime 

ID_RELIEF_V_TOCKAH NUMBER(2) N Vrednost reliefa 

OPOMBE VARCHAR2(255 BYTE) N Opombe 

PV_SKALOVITOST NUMBER(3) N Vrednost skalovitost 

PV_POPLAVNOST NUMBER(3) N Vrednost poplavnost 

PV_SUŠNOST NUMBER(3) N Vrednost sušnost 
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PV_EKSPOZICIJA NUMBER(3) N Vrednost ekspozicija 

PV_ODPRTOST_ZAPRTOST NUMBER(3) N Vrednost odprtost 

PV_ZASENČENOST NUMBER(3) N Vrednost zasenčenost 

RAZPON_TOCK_OD NUMBER(3) N Vrednost min razpon 

RAZPON_TOCK_DO NUMBER(3) N Vrednost max razpon 

TOCKE NUMBER(3) N Točke 

SKELET_V_AP_A1 NUMBER(3) N Skelet v AP A1 

SKELET_POD_AP_A1 NUMBER(3) N Skelet pod AP A1 

DATUM DATE Y Datum meritve 

TOCKE_TLA NUMBER(3) N Točke tla 

TOCKE_RELIEF NUMBER(3) N Točke relief 

TOCKE_KLIMA NUMBER(3) N Točke klima 

 

2.1.2 Podatki privzeti iz drugih evidenc 

V nadaljevanju so opisani podatki po posameznih slojih namenjeni presekom s parcelami in stavbami 

in zapisom ustreznih vrednosti (lastnosti) na parcelo in stavbo. 

Vsi podatki se vodijo v grafični obliki (poligon, daljica ali točka). 

Podatki se vzdržujejo preko spletnih storitev ali datotečno. 

 

2.1.2.1 Dejanska raba zemljišč 

Definicija: 

Dejanska raba zemljišč je podatek o rabi zemljišča v naravi, ki je določena s fizičnimi elementi 

zemeljskega površja, ki so posledica naravnih dejavnikov ali človekove dejavnosti (uporabe). 

Zemljišča so razvrščena v pet osnovnih vrst dejanske rabe: kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, 

pozidana zemljišča, vodna zemljišča in neplodna zemljišča. 

Dejanske rabe zemljišč se vodijo po različnih slojih: 

 dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč, 

 dejanska raba poseljenih in sorodnih zemljišč, 

 dejanska raba vodnih zemljišč, 

 dejanska raba infrastrukturnih zemljišč (ceste, železnice), 

 dejanska raba neplodnih zemljišč. 

 

2.1.2.1.1 Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč 

 
Za dejansko rabo zemljišč se vodi: 
 

Ime polja Tip podatka Neobvezno Opis 

KMGZ_ID NUMBER  Numerični identifikator poligona 
dejanske rabe pridobljen iz matične 
evidence 
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KMGZ_UKID NUMBER  Enostaven ali sestavljen, govoreč 
ključ, identifikator poligona iz matične 
evidence. Lahko je enak ID-ju. 

DRABA_SFR NUMBER(4)  Šifra rabe {1000-2000) 

LOKACIJSKA_NAT NUMBER (4,3) Y Natančnost določitve meje območja 
dejanske rabe zemljišč. 

VIR_DATUM DATE Y Datum zajema podatkov na viru, ki je 
bil osnova za pripravo poligonov. 

VELJA_OD_DATUM TIMESTAMP(6)  Datum vpisa poligona v tabelo 

VELJA_DO_DATUM DATE Y Datum prenehanja veljavnosti 
poligona. Če datum ni določen 
pomeni, da je to zadnji veljaven 
poligon in velja na tekoči datum. 
Datum mora biti večji od datuma v 
polju “VELJA_OD_DATUM”. 

ETL_ODDTM DATE  Datum, ko so bili podatki zapisani v to 
tabelo. 

ETL_DODTM DATE Y Datum, ko je bil za isti KMGZ_ID v 
tabelo zapisano novo stanje ali pa je 
bil poligon izbrisan iz veljavnega 
stanja.  

STATUS CHAR(4) Y Status stanja zapisa: V-veljavno 
stanje, Z-zgodovina 

GEOM MDSYS.SDO_GEOMETRY Y Geometrijski podatki o poligonu 
dejanske rabe. 

 

 

 

2.1.2.1.2 Dejanska raba za poseljena in sorodna zemljišča 

 
Za dejansko rabo zemljišč se vodi: 
 

Ime polja Tip podatka Neobvezno Opis 

POSELJENO_ID NUMBER  Numerični identifikator poligona 
dejanske rabe pridobljen iz matične 
evidence 

POSELJENO_UKID VARCHAR2(120)  Enostaven ali sestavljen, govoreč 
ključ, identifikator poligona iz matične 
evidence. Lahko je enak ID-ju. 

DRABA_SFR NUMBER(4)  Šifra rabe {3100-3299, 3400-3499) 

LOKACIJSKA_NAT NUMBER (4,3) Y Natančnost določitve meje območja 
dejanske rabe zemljišč. 
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VIR_DATUM DATE Y Datum zajema podatkov na viru, ki je 
bil osnova za pripravo poligonov. 

VELJA_OD_DATUM DATE  Default = SYSDATE. Datum pričetka 
veljavnosti poligona (Datum mora biti 
manjši od tekočega datuma, torej ne 
sme biti v prihodnosti) 

VELJA_DO_DATUM DATE Y Datum prenehanja veljavnosti 
poligona. Če datum ni določen 
pomeni, da je to zadnji veljaven 
poligon in velja na tekoči datum. 
Datum mora biti večji od datuma v 
polju “VELJA_OD_DATUM”. 

ETL_ODDTM DATE  Default = SYSDATE. Datum, ko so bili 
podatki zapisani v to tabelo. 

ETL_DODTM DATE Y Datum, ko je bil za isti KMGZ_ID v 
tabelo zapisano novo stanje ali pa je 
bil poligon izbrisan iz veljavnega 
stanja.  

STATUS VARDHAR2(4) Y Status stanja zapisa: V-veljavno 
stanje, Z-zgodovina 

GEOM PUBLIC.SDO_GEOMETRY  Geometrijski podatki o poligonu 
dejanske rabe. 

 

 

 

2.1.2.1.3 Dejanska raba vodnih zemljišč   

 
Za dejansko rabo vodnih zemljišč se vodi: 
 

Ime polja Tip podatka Neobvezno Opis 

VODE_ID NUMBER  Numerični identifikator poligona 
dejanske rabe pridobljen iz matične 
evidence 

VODE _UKID VARCHAR2(120)  Enostaven ali sestavljen, govoreč 
ključ, identifikator poligona iz matične 
evidence. Lahko je enak ID-ju. 

DRABA_SFR NUMBER(4)  Šifra rabe {4100-4299). 

LOKACIJSKA_NAT NUMBER (4,3) Y Natančnost določitve meje območja 
dejanske rabe zemljišč. Območje: 
0,001 – 1. 

VIR_DATUM DATE Y Datum zajema podatkov na viru, ki je 
bil osnova za pripravo poligonov. 
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VELJA_OD_DATUM DATE  Default = SYSDATE. Datum pričetka 
veljavnosti poligona (Datum mora biti 
manjši od tekočega datuma, torej ne 
sme biti v prihodnosti) 

VELJA_DO_DATUM DATE Y Datum prenehanja veljavnosti 
poligona. Če datum ni določen 
pomeni, da je to zadnji veljaven 
poligon in velja na tekoči datum. 
Datum mora biti večji od datuma v 
polju “VELJA_OD_DATUM”. 

ETL_ODDTM DATE  Default = SYSDATE. Datum, ko so bili 
podatki zapisani v to tabelo. 

ETL_DODTM DATE Y Datum, ko je bil za isti KMGZ_ID v 
tabelo zapisano novo stanje ali pa je 
bil poligon izbrisan iz veljavnega 
stanja.  

STATUS VARDHAR2(4) Y Status stanja zapisa: V-veljavno 
stanje, Z-zgodovina 

GEOM PUBLIC.SDO_GEOMETRY  Geometrijski podatki o poligonu 
dejanske rabe. 

 

 

2.1.2.1.4 Dejanska raba infrastrukturnih zemljišč   

 
Za dejansko rabo infrastrukturnih zemljišč se vodi: 
 

Ime polja Tip podatka Neobvezno Opis 

INFSTR_ID NUMBER  Numerični identifikator poligona 
dejanske rabe pridobljen iz matične 
evidence 

INFSTR _UKID VARCHAR2(120)  Enostaven ali sestavljen, govoreč 
ključ, identifikator poligona iz matične 
evidence. Lahko je enak ID-ju. 

DRABA_SFR NUMBER(4)  Šifra rabe {3300-3399). Izjema rabe 
3312, 3314 in 3322 se lahko 
prekrivajo 

LOKACIJSKA_NAT NUMBER (4,3) Y Natančnost določitve meje območja 
dejanske rabe zemljišč. Območje: 
0,001 – 1. 

VIR_DATUM DATE Y Datum zajema podatkov na viru, ki je 
bil osnova za pripravo poligonov. 

VELJA_OD_DATUM DATE  Default = SYSDATE. Datum pričetka 
veljavnosti poligona (Datum mora biti 
manjši od tekočega datuma, torej ne 
sme biti v prihodnosti) 
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VELJA_DO_DATUM DATE Y Datum prenehanja veljavnosti 
poligona. Če datum ni določen 
pomeni, da je to zadnji veljaven 
poligon in velja na tekoči datum. 
Datum mora biti večji od datuma v 
polju “VELJA_OD_DATUM”. 

ETL_ODDTM DATE  Default = SYSDATE. Datum, ko so bili 
podatki zapisani v to tabelo. 

ETL_DODTM DATE Y Datum, ko je bil za isti KMGZ_ID v 
tabelo zapisano novo stanje ali pa je 
bil poligon izbrisan iz veljavnega 
stanja.  

STATUS VARDHAR2(4) Y Status stanja zapisa: V-veljavno 
stanje, Z-zgodovina 

GEOM PUBLIC.SDO_GEOMETRY  Geometrijski podatki o poligonu 
dejanske rabe. 

 

 

2.1.2.1.5 Dejanska raba neplodnih zemljišč   

 

Podatkov o dejanski rabi neplodnih zemljišč trenutno še ni na razpolago.  
 
 

 

2.1.2.1.6 Skupna dejanska raba 

 

Skupna dejanska raba se ne migrira. V novem sistemu se iz izvornih rab izračuna (preseka) skupna 

dejanska raba. 

 

 

2.1.2.2 Posebni režimi za kmetovanje 

 

Definicija:  

Posebni režimi za kmetovanje so območja, na katerih je skladno s predpisi zaradi okoljevarstvenih in 

drugih javnih interesov omejena intenzivnost pridelave (npr. gozdni rezervati, varovalni gozdovi, 

kraški vodonosniki z vodovarstvenim režimom). 

Za posebne režime za kmetovanje se vodi: 
 

Polje Opis 

POSEBNI_REZIM_ETRS_ID enolični identifikator 

VRSTA_POSEBNEGA_REZIMA_ID vrsta posebnega režima - povezava na šifrant 

VRSTE_POSEBNIH_REZIMOV 

VIR_POSEBNEGA_REZIMA_ID vir posebnega režima - povezava na šifrant 

VIRI_POSEBNIH_REZIMOV 
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POVRSINA obvezen podatek, površina izračunana iz koordinat, 

zaokrožena na m2 

IDPOS identifikacijska številka postopka uvoza izvornega 

podatka 

GEOM geometrija 

SPREMEMBA tip spremembe: D = Dodan, B = Brisan, S = Spremenjen, 

N = Nespremenjen 

DT_SPR datum zadnje spremembe zapisa 

 
 

2.1.2.3 Rastiščni koeficient in odprtost zemljišča  

 

Definicija:  

Rastiščni koeficient je podatek, ki označuje potencialno proizvodno sposobnost rastišča na podlagi 

gozdne združbe.  

Označuje plodnost gozdnega rastišča in je določen za vsako gozdno rastlinsko združbo. 

Odprtost zemljišča je podatek, ki označuje dostopnost in možnost izkoriščanja gozda. 

Za RKO se vodi: 
 

Polje Opis 

RK_ETRS_ID enolični identifikator 

VRSTA_RK_ID vrsta RK - povezava na šifrant VRSTE_RK 

VIR_RK_ID vir RK - povezava na šifrant VIRI_RK 

VRSTA_ODPRTOSTI_ID vrsta odprtosti - povezava na šifrant VRSTE_ODPRTOSTI 

VIR_ODPRTOSTI_ID vir odprtosti - povezava na šifrant VIRI_ODPRTOSTI 

POVRSINA obvezen podatek, površina izračunana iz koordinat, 

zaokrožena na m2 

IDPOS identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka 

GEOM geometrija 

SPREMEMBA tip spremembe: D = Dodan, B = Brisan, S = Spremenjen, N = 

Nespremenjen 

DT_SPR datum zadnje spremembe zapisa 

 

 

2.1.2.4 Pedološka karta 

 
Za pedologijo se vodi na poligon: 

Polje 

ID 

PEDO_KARTA_ID 

GEOMETRY 

AREA 

PERIMETER 

PK25SLO_2_ 

PK25SLO_21 
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PKE 

HA 

 

2.1.2.5 Pedološki profil 

Za pedološki profil se vodi na točko: 

Polje 

ID 

PEDO_PROFILI_SDO_ID 

GEOMETRY 

AREA 

PERIMETER 

PPL_ 

PPL_ID 

ZPP 

SPP 

STEVP 

X 

Y 

KRAJ 

LETO 

TIPTAL 

TOPKART 

NADVIS 

RELIEF 

NAKL 

EKSP 

RABATAL 

MATICNAP 

VEGET 

PROFIL 

OLHORIZ 

OFHORIZ 

MPHORIZ 

OPPROF 

 

2.1.2.6 Karta talnih števil 

Za karto talnih števil se vodi na poligon: 

Polje 

TALNO_STEVILO_ID 

GEOMETRY 

PKE 

ZAP_ST 

TSS 

TS_HA 
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SIFRASISTE 

SHAPE_LENG 

SHAPE_AREA 

SI_HA 

TS_SI_HA 

PROC_SIODT 

ID_10 

TSS_PED 

DTS 

DTS_PED 

BARVA 

 

2.1.2.7 Geološka karta 

Za geološko karto se vodi za poligon: 

Polje 

ARSO_GEOL_KRTA_ID 

GEOMETRY 

AREA_ 

PERIMETER 

SLOPOLY_ 

SLOPOLY_ID 

LIT_SIF 

OPIS_SIF 

STAROST 

BARVA_SIF 

ARSO_GEOL_ 

ARSO_GEOL1 

SHAPE_AREA 

SHAPE_LEN 

 

 

2.1.2.8 Karta geoloških mej 

 
Za karto geoloških mej se vodi za linijo: 

Polje 

ARSO_GEOL_MEJA_TEKT_ID 

GEOMETRY 

FNODE_ 

TNODE_ 

LPOLY_ 

RPOLY_ 

LENGTH 

SLOLINE_ 

SLOLINE_ID 
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CRT_SIF 

OPIS_SIF 

ARSO_GEOL_ 

SHAPE_LEN 

 

2.1.2.9 Izračunana boniteta 

Podrobnejša struktura podatkov bo posredovana med izvajanjem projekta. 

 

2.1.2.10 Digitalni model reliefa 

 
Za digitalni model reliefa za vsako vogalno celico grida 1m x1 m vodi: 

Polje Opis 

E Koordinata v D96/TM koordinatne sistemu 

N Koordinata v D96/TM koordinatne sistemu 

Z Nadmorska višina 

 

 

 

2.1.2.11 Vodovarstveno območje 

 

Definicija:  

Vodovarstvena območja so določena z namenom, da se vodno telo, ki se uporablja ali je namenjeno 

za javno oskrbo s pitno vodo, zavaruje pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki 

bi lahko vplivali na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. 

 
Za vodovarstvena območja se vodi: 
 

Polje Opis 

VVO_ID Enolični identifikator 

VVO_IME Imena vodovarstvenih območij 

TIP_VODONO Tip vodonosnika 

ID_POS Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka 

GEOM Geometrija 

SPREMEMBA Tip spremembe 

DT_SPR Datum zadnje spremembe 

 

2.1.2.12 Gozdni rezervati  

 

Definicija: 

 

Gozdni rezervati so gozdovi s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo. To so 

gozdovi, ki so zaradi svoje razvojne faze in dosedanjega razvoja izjemno pomembni za raziskovanje, 

proučevanje in spremljanje naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih 

vrednot ter kulturne dediščine. 
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Za gozdne rezervate  se vodi: 
 

Polje Opis 

OBJECTID Enolični identifikator 

GGO Gozdno gospodarsko območje 

REZERVAT  

KLJUC  

GRNAZIV Naziv rezervata 

RZREZIM Tip režima 

GEOM Geometrija 

SPREMEMBA Tip spremembe 

DT_SPR Datum zadnje spremembe 

 

2.1.2.13 Varovalni gozdovi 

 

Definicija:  

Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih 

obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških 

območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, 

gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, gozdovi v 

kmetijski in primestni krajini z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter 

gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije. 

Za varovalne gozdove se vodi: 
 

Polje Opis 

OBJECTID Enolični identifikator 

GGO Gozdno gospodarsko območje 

VAROVALNI  

KLJUC  

GEOM Geometrija 

SPREMEMBA Tip spremembe 

DT_SPR Datum zadnje spremembe 

 

2.1.2.14 Zaprti gozdovi  

 

Definicija:  

Zaprti gozdovi so gozdovi, ki so zaprti po predpisih, ki urejajo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. 

Za zaprte gozdove se vodi: 
 

Polje Opis 

PARCELA  

GEOM Geometrija 

SPREMEMBA Tip spremembe 

DT_SPR Datum zadnje spremembe 
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2.1.2.15 Namenska raba prostora 

 

Definicija:  

Namenska raba prostora je s prostorskimi akti določena raba zemljišč. Zemljišča so razvrščena v 
stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča in druga zemljišča. 
 
Namenska raba prostora se lahko vodi kot: 

 Grafični prikaz namenske rabe prostora 

 Delež namenske rabe prostora po parcelah 
 
 

2.1.2.15.1 Grafični prikaz namenske rabe prostora 

 
Grafični prikaz namenske rabe prostora, za občine, kjer je OPN že izdelan oziroma je v postopku 
izdelave in obstajajo podatki v Prostorskem informacijskem sistemu (PIS) 
 
Za grafični prikaz namenske rabe prostora se vodi: 
 

Polje Opis 

NAMENSKA_RABA_ETRS_ID enolični identifikator 

VRSTA_NAMENSKE_RABE_ID vrsta namenske rabe - povezava na šifrant 

VRSTE_NAMENSKE_RABE 

VIR_NAMENSKE_RABE_ID vir namenske rabe - povezava na šifrant 

VIRI_NAMENSKIH_RAB 

POVRSINA obvezen podatek, površina izračunana iz koordinat, 

zaokrožena na m2 

IDPOS identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka 

GEOM geometrija 

SPREMEMBA tip spremembe: D = Dodan, B = Brisan, S = Spremenjen, N = 

Nespremenjen 

DT_SPR datum zadnje spremembe zapisa 

 

2.1.2.15.2 Delež namenske rabe prostora po parcelah 

Za občine, kjer ne obstaja grafični prikaz namenske rabe prostora, mora občina podatke o deležih 

namenske rabe prostora po parcelah posredovati neposredno v nepremičninske evidence, v 

izmenjevalnem formatu, ki ga organ, pristojen za evidentiranje nepremičnin, objavi na svojih spletnih 

straneh. 
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2.2 Predstavitev izvornih podatkov za migracijo zaključenih postopkov zemljiškega 
katastra in katastra stavb ter dopolnitev obstoječih migracij 

 

2.2.1 Izvorni podatki za migracijo podatkov o zaključenih postopkih katastra stavb 

 

V obstoječem podatkovnem modelu katastra stavb so vodene naslednje tabele v katerih je vodena 

vsebina podatkov katastra stavb: 

 

Ime tabele Opis tabele 

STAVBE_GR Podatki o stavbi 

STAVBE_GR_ETSR Centroidi stavb v ETRS koordinatnem sistemu 

OSTAVBE_GR Tlorisi stavb v D48/GK koordinatnem sistemu 

OSTAVBE_GR_ETRS Tlorisi stavb v D96/TM koordinatnem sistemu 

DELISTAVB Podatki o delih stavb 

DST_NAM_PROST Podatki o površinah prostorov po namenu uporabe 

OSB_DSTPAR Podatki o lastnikih delov stavb, upravljalcih delov stavb in parcel 

STA_PARCEL Povezava med stavbami in parcelami 

STA_EHIS Povezava med stavbami in hišnimi številkami 

UPRAVLJAVCI Seznam upravljavcev 

ZDRUZI_DELI Povezava med ukinjenimi in novimi deli stavb pri postopki 14/4 in 14/5 

KS_SIFRANTI Meta šifranti katastra stavb 

VRSTERABE Šifranti dejanskih rab delov stavb (CC_SI) 

EHIŠ Podatki o hišnih številkah 

 

V nadaljevanju je predstavljen poenostavljen obstoječi model vsebinskih podatkov katastra stavb: 

 



 
 

 25 

 
 

V obstoječem podatkovnem modelu katastra stavb so vodene naslednje tabele v katerih je voden 

postopkovni del katastra stavb (krepko tiskane tabele so vir za migracijo zaključenih postopkov v nov 

podatkovni model): 

 

Ime tabele Opis tabele 

VLOGE Podatki o vlogah 

PODATKI Podatki vloge (predmetna stavba oziroma del stavbe) 

PRIJAVE Podatki o postopkih 

STA_PRIJAVE Postopki na stavbah 

PRI_VLAGATELJI Podatki o vlagateljih na postopkih 

VLG_VL Povezava med vlogami in vlagatelji 

PRI_UPRAV Podatki o upravljavcih na postopkih 

VLG_PRIJAVE Povezave med vlogami in postopki 

DST_PRIJAVE Povezave med deli stavb in postopki (deli stavb v postopkih) 

OSB_DST17 Lastnik po 17. členu SZ 
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DST_VRPOV Vrste površin na delih stavb 

VRVLOGE Šifrant vrst vloge 

VRPRIJAVE Šifrant vrst in podvrst postopkov 

SSTATUSI Šifrant statusov vlog 

SPRITOŽBA Šifrant statusov pritožbe 

STIPPODATKA Šifrant tipov podatkov 

STIPSTROSKA Šifrant tipov stroškov 

STIPVLAGATELJA Šifrant tipov vlagateljev 

NESKLADJAHS Šifrant neskladij hišnih številk 

POVEZK Šifrant povezave med stavbo in parcelo 

STIPPOVRSINE Šifrant tipov površine 

VRPOVRSINE Šifrant vrst površin 

TAKSE Šifrant tarif po ZUP 

VLG_STROSKI Stroški vloge 

IZVAJALCI Šifrant izvajalcev 

CENIK Vrednost točke za izračun upravne takse 

ZAJEM_KO_GR Grafični sloj območij zajema (po KO) 

ZAJEM_M5000_GR Grafični sloj območij zajema (po listih TTN5) 

VLAGATELJI Šifrant vlagateljev 

STIPPOO Šifrant tipov pooblaščenih oseb 

 

 

V Prilogi 1 so podrobneje opredeljeni atributi vodeni v vsebinskih in postopkovnih tabelah katastra 

stavb. 

 

2.2.2 Izvorni podatki za migracijo podatkov o zaključenih postopkih registra nepremičnin 

 

V obstoječem podatkovnem modelu registra so vodene naslednje tabele: 

 

Ime tabele Opis tabele 

META TABELE Meta šifranti  - naziv tabele in polja v kateri se nahaja šifrant. 

META_VREDNOSTI Meta šifranti - nabor vrednosti za vse šifrante, ki so določeni v 

tabeli META_TABELE. 

NEP_ENOTE Tabela služi za vodenje evidence enot nepremičnin, vsebuje lahko 

parcele ali dele stavb) 

NEPREMICNINE Tabela služi za vodenje vseh nepremičnin. 

RABA_PARCELE Tabela služi za vodenje rabe parcel v Registru nepremičnin. 

REN_DELISTAVB Tabela služi za vodenje delov stavb v Registru nepremičnin. 

REN_GARAZA Tabela za vodenje vrst garaže, načina parkiranja in števila parkirnih 

mest. 

REN_IZOLACIJA Tabela za vodenje vrste izolacije. 
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REN_LAST_PARC Tabela lastnikov parcel 

REN_LASTNIKI Tabela služi za vodenje evidence lastnikov, uporabnikov, 

najemnikov, upravljalcev ter upravnikov nepremičnin). 

REN_OSB_DSTPAR Tabela lastnikov delov stavb 

REN_PARCELE Tabela služi za vodenje parcel v Registru nepremičnin. 

REN_PROSTORI Tabela služi za vodenje prostorov na posamičnem delu stavbe ( 

prostori po namenu). 

REN_STAVBE Tabela služi za vodenje stavb v Registru nepremičnin. 

STA_PAR Povezava stavba parcela 

OBV_PRAVILA_DR_PROSTORI Šifrant pravil za prikaz prostorov ter ostalih pravil v povezavi z 

dejansko rabo. 

OBV_RABA_STAVBE_DR Šifrant za logiko določanja rabe stavbe (3-mestni CC-SI) glede na 

novo dejansko rabo. 

 

 

V Prilogi 2 so podrobneje opredeljeni atributi vodeni v tabelah registra nepremičnin. 
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V nadaljevanju je predstavljen poenostavljen obstoječi model podatkov registra nepremičnin: 
cd Data Model

NEP_ENOTE

*PK NEN_ID:  NUMBER(11)

*FK NEP_ID:  NUMBER(11)

 ID_VRNEP:  NUMBER(11)

* DELEZ_STEV:  NUMBER(8)

* DELEZ_IMEN:  NUMBER(8)

 FK DST_SID:  NUMBER(8)

 FK PC_MID:  NUMBER(12)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ ENEP_PK(NUMBER)

index

+ FK_NEP_ENOTE_NEPREMICNINE(NUMBER)

+ FK_NEP_ENOTE_REN_DELISTAVB(NUMBER)

+ FK_NEP_ENOTE_REN_PARCELE_IDX1(NUMBER)

FK

+ FK_NEP_ENOTE_NEPREMICNINE(NUMBER)

+ FK_NEP_ENOTE_REN_DELISTAVB(NUMBER)

+ FK_NEP_ENOTE_REN_PARCELE(NUMBER)

NEPREMICNINE

*PK ID:  NUMBER(11)

* ID_METODA:  NUMBER(11)

 RPOS_ID:  NUMBER(11)

 VREDNOST:  NUMBER(12,2)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ NEPREMICNINE_PK(NUMBER)

NEPREMICNINE_ZDRUZEVANJE

*PK ID:  NUMBER(11)

 NEP_ID:  NUMBER(11)

 NEP_ID_STARA:  NUMBER(11)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ PK_NEPREMICNINE_ZDRUZEVANJE(NUMBER)

NEP_VEZ

*PK NV_ID:  NUMBER(11)

*FK NEP_ID:  NUMBER(11)

* NEP_ID_VEZ:  NUMBER(8)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ PK_NEP_VEZEN(NUMBER)

FK

+ VEZ_NEP_FK(NUMBER)

ODLOZISCE

*PK ID:  NUMBER(11)

 OPIS:  VARCHAR2(255)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ PK_ODLOZISCE(NUMBER)

ODLOZISCE_NEPREMICNIN

*PK ID:  NUMBER(11)

 FK ODLOZISCE_ID:  NUMBER(11)

 FK NEP_ID:  NUMBER(11)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ PK_ODLOZISCE_NEP(NUMBER)

FK

+ FK_ODLOZISCE_NEPR_NEPREMICNINE(NUMBER)

+ FK_ODLOZISCE_NEP_ODLOZISCA(NUMBER)

PODATKI_POSTOPKA

*PK ID:  NUMBER(11)

 FK POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 USERNAME_GEN:  VARCHAR2(100)

 DATUM_GEN:  DATE

 TREN_FAZA_ID:  NUMBER(8)

 USERNAME_SPR_POSTOPKA:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR_POSTOPKA:  DATE

 NEP_ID:  NUMBER(11)

 ST_POSTOPKA:  VARCHAR2(50)

 ZAKLJUCEK:  NUMBER(1) = 0

 PREKLIC:  NUMBER(1) = 0

PK

+ PK_PODATKI_POSTOPKA(NUMBER)

FK

+ FK_PODATKI_POSTOPKA_POSTOPKI(NUMBER)

POIZVEDBE_OBRAZCI

*PK ID:  NUMBER(11)

 IME:  VARCHAR2(255)

 TEKST:  VARCHAR2(255)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 OPIS:  VARCHAR2(4000)

PK

+ PK_POIZVEDBE_OBRAZCI(NUMBER)

POSTOPKI

*PK ID:  NUMBER(11)

 OPIS:  VARCHAR2(255)

 STATUS:  NUMBER(8)

 IME:  VARCHAR2(100)

 PREFIX:  NUMBER(15)

PK

+ PK_POSTOPKI(NUMBER)

RABA_PARCELE

*PK ID:  NUMBER(11)

*FK PC_MID:  NUMBER(12)

 N_RABA:  NUMBER(2)

 POVRSINA:  NUMBER(12,2)

 SPRAVILO:  NUMBER(2)

 RAZDALJA:  NUMBER(12,2)

 SESTAVINA:  NUMBER(2)

 DELEZ:  NUMBER(2)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ PK_REN_RABA_PARC(NUMBER)

FK

+ FK_RABA_PARCELE_REN_PARCELE(NUMBER)

REN_DELISTAVB

*PK DST_SID:  NUMBER(8)

*FK STA_SID:  NUMBER(8)

* STEVDST:  NUMBER(4)

 STEVSTAN:  VARCHAR2(4)

* HS_MID:  NUMBER(8)

 DEJANSKA_RABA:  VARCHAR2(8)

 ST_ETAZE:  NUMBER(2)

 ID_LEGA:  NUMBER(8)

 ID_DUPLEX:  NUMBER(8)

 ID_KUHINJA:  NUMBER(8)

 ID_KOPALNICA:  NUMBER(8)

 ID_STRANISCE:  NUMBER(8)

 ST_SOB:  NUMBER(2)

 UPOR_POV_STAN:  NUMBER(8,1)

 NETO_TLORIS_POV_DST:  NUMBER(8,1)

 LETO_OBN_OKEN:  NUMBER(4)

 LETO_OBN_INST:  NUMBER(4)

 ID_KLIMA:  NUMBER(8)

 ID_POCIT_RABA:  NUMBER(8)

 ID_PRIJAVA_DEJAV:  NUMBER(8)

 ST_SOB_DEJAVNOST:  NUMBER(2)

 POVR_SOB_DEJAVNOST:  NUMBER(8,1)

 ID_VR_NAJEMA:  NUMBER(8)

 ID_ATRIJ:  NUMBER(8)

 ST_NADSTROPJA:  NUMBER(3)

 ID_TALNE_OBLOGE:  NUMBER(8)

 ID_STENSKE_OBLOGE:  NUMBER(8)

 ID_OBDELAVA_STROPA:  NUMBER(8)

 ID_IZLOZBENO_OKNO:  NUMBER(8)

 ID_VHOD_ULICA:  NUMBER(8)

 SVETLA_VISINA_ETAZE:  NUMBER(4,1)

 RAZDALJA_MED_ELTI:  NUMBER(4,1)

 PROSTORNINA:  NUMBER(5,1)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

 STAVBNA_PRAVICA:  NUMBER(1) = 0

 LASTNISTVO:  NUMBER(1) = 1

 MS_UPRAVNIKA:  VARCHAR2(13)

 SK_LAST:  NUMBER(8)

 KATAS_VPIS:  NUMBER(1)

PK

+ REN_DST_PK(NUMBER)

index

+ DST_STA_FK_I(NUMBER)

+ REN_DELISTAVB_IDX1(NUMBER)

FK

+ FK_REN_DELISTAVB_REN_STAVBE(NUMBER)

REN_FAZE_POSTOPKA

*PK ID:  NUMBER(11)

 FK POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 IME:  VARCHAR2(100)

 OPIS:  VARCHAR2(255)

PK

+ PK_REN_FAZE_POSTOPKA(NUMBER)

FK

+ FK_REN_FAZE_POSTOPKA_POSTOPKI(NUMBER)

REN_GARAZA

*PK GAR_ID:  NUMBER(8)

*FK DST_SID:  NUMBER(8)

* ID_VRSTA:  NUMBER(8)

* ST_PARMES:  NUMBER(2)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ REN_GAR_PK(NUMBER)

FK

+ FK_REN_GARAZA_REN_DELISTAVB(NUMBER)

REN_IZOLACIJA

*PK IZO_ID:  NUMBER(8)

 FK DST_SID:  NUMBER(8)

 ID_IZOLACIJE:  NUMBER(8)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ PK_REN_IZOLACIJA(NUMBER)

FK

+ FK_REN_IZOLACIJA_REN_DELISTAVB(NUMBER)

REN_LASTNIKI

*PK RL_ID:  NUMBER(11)

*FK NEP_ID:  NUMBER(11)

* EMSO_MS:  VARCHAR2(13)

 DELEZ_STEV:  NUMBER(8)

 DELEZ_IMEN:  NUMBER(8)

* ID_OSEBE:  NUMBER(11)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

 PRAVNA_LISTINA:  NUMBER(1)

 PRIDOBITELJ:  NUMBER(1)

 VPIS_ETN:  NUMBER(1)

PK

+ LAST_PK(NUMBER)

index

+ REN_LASTNIKI_IDX1(NUMBER, VARCHAR2)

FK

+ FK_REN_LASTNIKI_NEPREMICNINE(NUMBER)

REN_LAST_PARC

* PC_MID:  NUMBER(12)

* EMSO_MS:  VARCHAR2(13)

 DELEZ_STEV:  NUMBER(8)

 DELEZ_IMEN:  NUMBER(8)

 STATUS:  NUMBER(8)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

index

+ REN_LAST_PARC_IDX1(NUMBER)

REN_NEPREMICNINE_SKUPINE

*PK RPOS_ID:  NUMBER(11)

 VREDNOST:  NUMBER(12,2)

 ID_METODA:  NUMBER(11)

 NAZIV_SKUPINE:  VARCHAR2(250)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ PK_REN_SKUPINE(NUMBER)

REN_OSB_DSTPAR

* DST_SID:  NUMBER(8)

 EMSO_MS:  VARCHAR2(13)

 DELEZ_STEV:  NUMBER(8)

 DELEZ_IMEN:  NUMBER(8)

 STATUS:  NUMBER(8)

 STAT_OSEBA:  VARCHAR2(1)

 TIP_LAST:  VARCHAR2(1)

 ID_STA:  VARCHAR2(9)

 ID_DST:  VARCHAR2(12)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

index

+ REN_OSB_DSTPAR_IDX1(NUMBER)

REN_PARCELE

*PK PC_MID:  NUMBER(12)

 OB_MID:  NUMBER(8)

 KO_SIFKO:  NUMBER(4)

 PARCELA:  VARCHAR2(50)

 POVRSINA:  NUMBER(15,2)

 BONITETA:  NUMBER(3)

 CENX:  NUMBER(28,9)

 CENY:  NUMBER(28,9)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

 STAVBNA_PRAVICA:  NUMBER(1) = 0

 LASTNISTVO:  NUMBER(1) = 1

PK

+ PK_REN_PARCELE(NUMBER)

index

+ REN_PARCELE_IDX1(NUMBER)

REN_PODAL_PODATKE

*PK ID:  NUMBER(11)

 IME:  VARCHAR2(200)

 PRIIMEK:  VARCHAR2(200)

 EMSO:  VARCHAR2(13)

 STATUS_OSEBE:  NUMBER(2)

 DATUM:  DATE

 NEP_ID:  NUMBER(11)

 RL_ID:  NUMBER(11)

 STA_SID:  NUMBER(8)

 DST_SID:  NUMBER(8)

 PC_MID:  NUMBER(12)

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 DATUM_VNOS:  DATE

PK

+ REN_PODAL_PODATKE_PK(NUMBER)

REN_PROSTORI

*PK PRO_ID:  NUMBER(8)

*FK DST_SID:  NUMBER(8)

* ID_PROSTORA:  NUMBER(8)

 POVRSINA:  NUMBER(8,1)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ REN_PRO_PK(NUMBER)

FK

+ FK_REN_PROSTORI_REN_DELISTAVB(NUMBER)

REN_STAVBE

*PK STA_SID:  NUMBER(8)

* KO_SIFKO:  NUMBER(4)

* STEV:  NUMBER(11)

 ST_ETAZ:  NUMBER(2)

 ST_PRIT_ETAZE:  NUMBER(2)

 LETO_IZG_STA:  NUMBER(4)

 LETO_OBN_STREHE:  NUMBER(4)

 LETO_OBN_FASADE:  NUMBER(4)

 ID_KONSTRUKCIJE:  NUMBER(8)

 ID_DVIGALO:  NUMBER(8)

 ID_OGREVANJE:  NUMBER(8)

 ID_VODOVOD:  NUMBER(8)

 ID_ELEKTRIKA:  NUMBER(8)

 ID_TELEFON:  NUMBER(8)

 ID_KANALIZACIJA:  NUMBER(8)

 ID_PLIN:  NUMBER(8)

 ID_KABELSKA_TV:  NUMBER(8)

 ID_TIP_STAVBE:  NUMBER(8)

 ID_TEMELJENJE:  NUMBER(8)

 ID_TEH_PLIN:  NUMBER(8)

 ID_IND_TOK:  NUMBER(8)

 ID_KOMP_ZRAK:  NUMBER(8)

 ID_CIST_NAPRAVA:  NUMBER(8)

 ID_RAC_MREZA:  NUMBER(8)

 DEJANSKA_RABA:  VARCHAR2(8)

 CENX:  NUMBER(28,9)

 CENY:  NUMBER(28,9)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

 MS_UPRAVNIKA:  VARCHAR2(13)

 ID_KVALITETA:  NUMBER(8)

PK

+ REN_STA_PK(NUMBER)

REN_UPORABNIKI

*PK RU_ID:  NUMBER(11)

*FK NEN_ID:  NUMBER(11)

* EMSO_MS:  VARCHAR2(13)

* DELEZ_STEV:  NUMBER(8)

* DELEZ_IMEN:  NUMBER(8)

* ID_TIP:  NUMBER(11)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ PK_UPORABNIKI(NUMBER)

index

+ REN_UPORABNIKI_IDX1(NUMBER, VARCHAR2)

FK

+ FK_REN_UPORABNIKI_NEP_ENOTE(NUMBER)

SKANOGRAM

*PK ID:  NUMBER(11)

* NEP_ID:  NUMBER(11)

 NEN_ID:  NUMBER(11)

 RL_ID:  NUMBER(11)

 SKANOGRAM:  VARCHAR2(255)

 STA_SID:  NUMBER(8)

 IME_SKANOGRAMA:  VARCHAR2(1000)

PK

+ PK_SKANOGRAM(NUMBER)

index

+ SKANOGRAM_IDX1(NUMBER, NUMBER, NUMBER, NUMBER)

STA_PAR

*pfK STA_SID:  NUMBER(8)

*pfK PC_MID:  NUMBER(12)

 POVRSINA:  NUMBER(12,2)

 ID_METODA:  NUMBER(11)

 UPORABNIK:  VARCHAR2(100)

 DATUM:  DATE

 UPORABNIK_SPR:  VARCHAR2(100)

 DATUM_SPR:  DATE

 POSTOPEK_ID:  NUMBER(11)

 STATUS:  NUMBER(8)

PK

+ SPAR_PK(NUMBER, NUMBER)

index

+ SPAR_IDX1(NUMBER)

FK

+ FK_STA_PAR_REN_PARCELE(NUMBER)

+ FK_STA_PAR_REN_STAVBE(NUMBER)

+FK_REN_FAZE_POSTOPKA_POSTOPKI 0..*

(POSTOPEK_ID = ID)

+PK_POSTOPKI 1

+FK_NEP_ENOTE_REN_DELISTAVB

0..*

(DST_SID = DST_SID)+REN_DST_PK

1

+FK_NEP_ENOTE_REN_PARCELE 0..*

(PC_MID = PC_MID)

+PK_REN_PARCELE 1

+VEZ_NEP_FK

0..*

(NEP_ID = ID) +NEPREMICNINE_PK

1

+FK_ODLOZISCE_NEPR_NEPREMICNINE 0..*

(NEP_ID = ID)

+NEPREMICNINE_PK 1

+FK_ODLOZISCE_NEP_ODLOZISCA

0..*

(ODLOZISCE_ID = ID) +PK_ODLOZISCE

1

+FK_PODATKI_POSTOPKA_POSTOPKI

0..*

(POSTOPEK_ID = ID)

+PK_POSTOPKI

1

+FK_NEP_ENOTE_NEPREMICNINE 0..*

(NEP_ID = ID)

+NEPREMICNINE_PK 1

+FK_REN_DELISTAVB_REN_STAVBE 0..*

(STA_SID = STA_SID)

+REN_STA_PK 1

+FK_STA_PAR_REN_STAVBE

0..*

(STA_SID = STA_SID)+REN_STA_PK

1

+FK_REN_GARAZA_REN_DELISTAVB 0..*

(DST_SID = DST_SID)

+REN_DST_PK

1

+FK_REN_IZOLACIJA_REN_DELISTAVB

0..*

(DST_SID = DST_SID)

+REN_DST_PK

1

+FK_REN_LASTNIKI_NEPREMICNINE

0..*

(NEP_ID = ID)+NEPREMICNINE_PK

1

+FK_REN_PROSTORI_REN_DELISTAVB

0..*

(DST_SID = DST_SID)

+REN_DST_PK

1

+FK_REN_UPORABNIKI_NEP_ENOTE

0..*

(NEN_ID = NEN_ID)+ENEP_PK

1

+FK_STA_PAR_REN_PARCELE 0..*

(PC_MID = PC_MID)

+PK_REN_PARCELE 1

+FK_RABA_PARCELE_REN_PARCELE

0..*

(PC_MID = PC_MID)+PK_REN_PARCELE

1
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2.2.3 Izvorni podatki za migracijo podatkov o zaključenih postopkih zemljiškega katastra 

 

Podatkovni model zemljiškega katastra je predstavljen za potrebe migracije podatkov o zaključenih 

postopkih ZK in tudi zaradi nekaterih dopolnitev migracije podatkov zemljiškega katastra. 

 

Podatki zemljiškega katastra so vodeni na lokalnem in centralnem nivoju. 

 

Na lokalnem nivoju so vzpostavljene lokalne baze zemljiškega katastra. Praviloma ima vsaka geodetska 

pisarna vzpostavljeno svojo lokalno bazo. Lokalna baza se vzdržuje na osnovi postopkov (upravnih in 

tehničnih). 

 

Podatki iz lokalnih baz se dnevno prenesejo v centralno bazo zemljiškega katastra. Centralna baza 

zemljiškega katastra je vzpostavljena na Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije.  

 

2.2.3.1 Lokalne baze zemljiškega katastra 

 

V obstoječem podatkovnem modelu lokalnih baz zemljiškega katastra so vodene naslednje tabele: 

 

Ime tabele Opis tabele 

Delovodnik: Vloga Tabela sprejetih in nezaključenih zahtev, vlog 

Delovodnik: Zahtevek Tabela zahtevkov znotraj vloge 

Delovodnik: Podatek Tabela podatkov na vlogi 

Delovodnik: Vložil Tabela vložnikov na zahtevi 

Delovodnik: Placa Tabela plačnikov na zahtevi 

Delovodnik: Max_dok Tabela zadnjih številk dokumentov na zahtevi 

Delovodnik: Vlg_alt Tabela dokumentov posamezne zahteve 

Postopki: Idpos Tabela aktivnih nezaključenih postopkov v KO 

Postopki: Izrek Tabela izreka sprememb parcel na postopku 

Postopki: Max_pos Zadnja poddelilka postopka v okviru posameznega 

postopka 

Postopki: Nesklad Tabela neskladnih parcel med opisnimi podatki in grafiko 

Postopki: Parcela Tabela parcel v postopku 

Postopki: Pos_akt Tabela dokumentov na posameznem postopku 

Postopki: Rezpar Tabela rezerviranih parcel na postopku 

Postopki: Reztoc Tabela rezerviranih točk na postopku 

EvelaDelovodnik: Hvloga Tabela zaključenih zahtev, vlog 

EvelaDelovodnik: Hzahtevek Tabela zahtevkov znotraj zaključene vloge 

EvelaDelovodnik: Hpodatek Tabela podatkov na zaključeni vlogi 

EvelaDelovodnik: Hvložil Tabela vložnikov na zaključeni zahtevi 

EvelaDelovodnik: Hplaca Tabela plačnikov na zaključeni zahtevi 

EvelaDelovodnik: Hvlg_alt Tabela dokumentov posamezne zaključene zahteve 

EvelaPostopki: Hidpos Tabela aktivnih zaključenih postopkov v KO 

EvelaPostopki: Hizrek Tabela izreka sprememb parcel na postopku 

EvelaPostopki: Hparcela Tabela parcel v postopku 
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EvelaPostopki: Hpos_akt Tabela dokumentov na posameznem postopku 

ZKtocke_in_meje: Katt Tabela ZK točk v katastrski občini 

ZKtocke_in_meje: Hkatt Tabela arhivskih ZK točk v katastrski občini 

ZKtocke_in_meje: Mejeid Zadnja številka id meje v KO 

ZKtocke_in_meje: Meje Tabela urejenih mej v katastrski občini 

Inkat: Parc Tabela parcelnih delov 

Inkat: Plist Tabela posestnih listov 

Inkat: Osebe Tabela oseb 

Inkat: Rte_o Tabela naslovov 

Inkat: Rte_d Tabela nešifriranih naslovoh 

Inkat: Zamenso Tabela zamenjanih EMSO-jev 

Inkat: H_parc Tabela parcelnih delov – historik 

Inkat: H_plist Tabela posestnih listov – historik 

Inkat: Sezko Šifrant katastrskih občin 

Inkat: Vrabe Šifrant vrst rabe 

Inkat: Lestkd Lestvica za izračun KD 

Inkat: Obcine Šifrant občin pred letom 1995 

Inkat: Poste Šifrant pošt 

Inkat: Drzave Šifrant držav 

Inkat: Obcinen Šifrant občin 

Inkat: Postopek Šifrant postopkov 

Inkat: Tidpos Tabela tehničnih IDPOS-ov 

Inkat: Pidpos Tabela pravnih IDPOS-ov 

Inkat: Spre4 Tabela vsebine tehničnih in pravnih IDPOS-ov 

  

  

 

 

V nadaljevanju je predstavljen poenostavljen obstoječi model lokalnih podatkov zemljiškega katastra: 
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2.2.3.2 Centralna baza zemljiškega katastra 

 

V obstoječem podatkovnem modelu centralne baza zemljiškega katastra so vodene naslednje tabele: 

 

Ime tabele Opis tabele 

Hvloga Tabela zaključenih zahtev, vlog 

Hzahteve Tabela zahtevkov znotraj zaključene vloge 

Hvložil Tabela vložnikov na zaključeni zahtevi 

Hidpos Tabela aktivnih zaključenih postopkov v KO 

Hizrek Tabela izreka sprememb parcel na postopku 

Hparcela Tabela parcel v postopku 

Plomb_par Tabela plombiranih parcel 

  

DELO Glej EVELA centralno 

FAZA Glej EVELA centralno 

POSTOPEK Glej EVELA centralno 
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BUG Glej EVELA centralno 

UPRAVNO Glej EVELA centralno 

  

  

Parc_del Tabela parcelnih delov 

Parcela Tabela parcel 

Pl_last Lastniki na posestnem listu 

Pos_list Tabela posestnih listov 

Lastniki Tabela lastnikov 

Naslovi Tabela naslovov 

Prs_enote Šifrant pravnih oseb iz PRS 

Sezko Šifrant katastrskih občin 

  

Katt Tabela ZK točk 

Katt_ETRS_SDO_g Sloj ZK točk na ETRS merjeni lokaciji 

Katt_GK_SDO_g Sloj ZK točk na GK merjeni lokaciji 

Katt_SDO-g Sloj ZK točk na lokacijski koordinati 

Hkatt Tabela ZK točk – arhiv 

Parcele2_vs_sdo_g Sloj parcel SDO 

Par_del_gr Tabela parcelnih delov 

Par_del_SDO_g Sloj parcelnih delov 

Hpar_del_gr Tabela parcelnih delov – arhiv 

Par_del_meje_gr Tabela urejenih meja 

Par_del_meje_SDO_g Sloj meja parcel 

Del_KO_gr Tabela delov KO 

Del_KO_SDO_g Sloj delov KO 

Hpar_del_SDO_g Arhivska tabela parcelnih delov 

  

 

V Prilogi 3 so podrobneje opredeljeni atributi vodeni v centralni bazi zemljiškega katastra. 

 

V nadaljevanju je predstavljen poenostavljen obstoječi model centralne baze podatkov zemljiškega 

katastra (brez postopkov in grafike): 
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2.3 Predstavitev izvornih podatkov za migracijo registrskih (verjetnih) lastnikov in 
upravljavcev 

 

Predstavitev izvornih podatkov za migracijo: 

 registrskih (verjetnih) lastnikov je podana v poglavju 6.2.3.8.1Viri podatkov lastništva iz 

obstoječih registrskih podatkov; 

 upravljavcev je podana v poglavju 6.2.4.1Viri podatkov upravljavcev  
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3 CILJNI PODATKOVNI MODEL 
 

V okviru projekta Informacijska prenova nepremičninskih evidenc (Kataster) in projekta Vključitev 

prenovljenih procesov v prenovljen informacijski sistem nepremičninskih evidenc (Delovodnik) sta bila 

zasnovana fizična modela podatkov, ki se bosta v nadaljevanju projekta še dopolnjevala in popravljala. 

Trenutna verzija fizičnega modela podatkov Katastra je predstavljena v Prilogi 4 (verzija iz julija 2020) 

in Delovodnika v prilogi 5 (verzija iz junija 2020) 

 

Podatkovna modela se zaradi razvoja nove informacijske rešitve ves čas dopolnjujeta. Izbrani izvajalec 

bo moral pred začetkom izvedbe naloge prevzeti v obravnavo dejansko stanje novega podatkovnega 

modela Katastra in Delovodnika in ga tekom izvedbe ves čas prilagajati spremembam. 
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4 OPIS OBSTOJEČEGA SISTEMA KONTROL IN MIGRACIJE 
 

Na GURS je vzpostavljen Sistem kontrol kakovosti, ki trenutno deluje za podatke zemljiškega katastra, 

katastra stavb, registra nepremičnin in registra prostorskih enot. Vključena je tudi migracija podatkov 

zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in registra prostorskih enot. Sistem 

kontrole kakovosti obsega: 

 shemo GU_KONTROLE, 

 aplikacijo »Kontrole«. 
 

Za potrebe kontrol je vzpostavljena shema GU_KONTROLE, kjer se zapisujejo rezultati obstoječih 

kontrol.  

GURS ima izdelano lastno aplikacijo za vpogled v rezultate kontrol, ki so shranjeni v shemi 

GU_KONTROLE.  

 

 

4.1 Opis sheme GU_KONTROLE 

 

Za izpolnitev poslovnih zahtev sistema kontrole prostorskih podatkov je izdelan sistem v katerem 

ločimo:  

 register poslovnih pravil, v katerem se nahajajo informacije o samem poslovnem pravilu in 
tehnične informacije za izvedbo preverjana poslovnega pravila (kontrole) in 

 preverjanje poslovnih pravil, v katerem se beležijo vsa izvajanja preverjanja poslovnih pravil 
in rezultate preverjanja. 
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Logični model: GU Kontrole 

 

V nadaljevanju sta kratko opisani obe podatkovni strukturi sistema. 

 

 

4.1.1 Register poslovnih pravil 

 

Sistem tabel podpira funkcionalnost registra poslovnih pravil. Vse tabele tega tipa imajo predpono 

'MP_' (obarvane zeleno). 

 

Osnova registra je tabela slojev1 (MP_SLOJI), saj posamezno poslovno pravilo pripada vsaj enemu 

sloju. Tabela vsebuje podatke o sloju in predlogo SQL stavka, ki jo uporabimo pri evidentiranju 

neskladnosti v operativno tabelo PP_NAPAKE. 

 

Sledijo poslovna pravila (MP_POSLOVNA PRAVILA), ki pripadajo vsaj enemu sloju. Tabela vsebuje 

šifro poslovnega pravila, osnovne podatke in meta-podatke, ki v SQL obliki opisujejo izvedbo 

poslovnega pravila. 

 

 

                                                           
1 Sloj je ime za podatkovno tabelo v kateri so shranjeni podatki. 
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V procesu izvajanja preverjanja PP2 se uporabi začasne tabele  za hitrejše izvajanje.  Zato je v sistem 

dodana evidenca začasnih tabel (MP_TMP_TABELE) s časom priprave tabele in  SQL informacijo za 

pripravo (MP_TMP_PLSQL). 

 

V primeru, da poslovno pravilo uporablja začasno tabelo, je to evidentiramo v tabeli 

MP_PP_TMP_TABELE, kjer je tudi določeno koliko je začasna tabela lahko stara, preden se sproži 

njeno osvežitev.  

 

4.1.2 Preverjanje poslovnih pravil (PP) 

 

Sistem tabel podpira funkcionalnost preverjanja poslovnih pravil (PP). Vse tabele tega tipa imajo 

predpono 'PP_' (obarvane modro). 

 

Osnova preverjanja je tabela napak (PP_NAPAKE) v katero se zabeleži podatek o PP in identifikatorju 

objekta katerega, podatki niso skladni s PP. V tabeli se zabeleži, kdaj je ugotovljena neskladnost in 

kdaj je bila ta neskladnost odpravljena. Zabeležijo se tudi vrednosti, ki so neskladne in drugi podatki, 

ki olajšajo referentu ugotavljanje neskladnosti. 

 

                                                           
2 PP je sinonim za Poslovno Pravilo 
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Vsako izvedbo preverjanja PP (enega ali več PP) se zabeleži v tabeli PP_IZVEDBA. Podrobnosti o 

izvedbi posameznega PP se zabeleži v tabeli PP_PREVERJANJE. V tej tabeli se beleži tudi podatke za 

statistiko o posameznem PP. 

 

Vsako neskladnost (napako), ki se pojavi, se zabeleži v tabeli PP_NAPAKE vendar samo enkrat. Če se 

ta napaka na istem objektu pojavlja v več naslednjih  izvajanjih preverjanj PP, potem se registrira 

samo tiste pojavitve napake (tabela PP_POJAVITVE_NAPAK), ki se nanašajo na že zabeleženo napako. 

 

Podrobnejši pregled podatkovnega modela GU_KONTROLE bo predstavljen izbranemu izvajalcu ob 

začetku izvedbe naloge.  

 

4.2 Izvajanje procesov 

Po izvedbi posamezne replikacije iz produkcijske centralne podatkovne strukture se ugotovi število 

vpisov v posameznih tabelah, ki predstavljajo grafični del podatkovne strukture. Zadnjo statistiko 

vpisov se bo izdelalo pred zadnjim zagonom kontrol, ki se bo nadaljeval v poskusno migracijo 

podatkov. 

 

Trenutno se replikacije in kontrole izvajajo tedensko. Ob replikaciji se izvedejo tudi transformacije 

grafičnih tabel (točke, daljice-meje in poligoni-parcele), saj se določene kontrole izvajajo že nad novo 

podatkovno strukturo Katastra.  

 

Po transformaciji se izvedejo tudi rekonstrukcije grafičnih slojev v različnih koordinatnih sistemih ter z 

upoštevanjem različnih atributov veljavnosti. V drugi fazi izvedbe naloge se izvajajo tudi topološke 

kontrole nad temi grafičnimi sloji.  

 

Celoten proces replikacije, zagona poslovnih pravil in generiranja grafičnih slojev je lahko dolgotrajen 

proces, ki se po optimizaciji izvede v cca 10 urah. Optimizacija je obsegala tako izločevanje 

nepotrebnih korakov, shranjevanje začasnih slojev, ki jih ni potrebno generirati ob vsakem zagonu 

poslovnih pravil, uvajanje hitrejših postopkov itd. 

 

4.3 Vpogled v rezultate kontrol 

GURS je za potrebe prikazovanja generiranih seznamov napak izdelal aplikacijo »Kontrole«, ki je 

grafični vmesnik za prikazovanje seznamov napak s pomočjo vključevanja nivojskega dostopa, filtrov 

po različnih atributih in časovnih intervalih. 

 

Glede na vrsto napake se napake odpravljajo na: 

 Območnih geodetskih upravah 

 Uradu za nepremičnine 
 

4.3.1 Proces odpravljanja napak na Območnih geodetskih upravah (OGU) 

Napake, ki so ugotovljene ob vsakotedenskem zagonu poslovnih pravil, so preko aplikacije 

posredovane območnim geodetskim upravam (OGU). Za oblikovanje aplikativnih pregledov je bilo 
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potrebno oblikovati ustrezne bazne poizvedbe, ki iz registra napak pravilno izberejo še nerešene 

napake. Za lažje vodenje delovnega procesa so bile oblikovane tudi pomožne tabele, ki uporabnikom 

omogočajo beleženje komentarjev in označevanje napak, ki so jih v tekočem tednu že odpravljali. 

Vodi se tudi vsakotedenska statistika, ki beleži število ugotovljenih napak po tipu napake in 

posamezni katastrski občini (KO). 

 

4.3.2 Proces odpravljanja napak na Uradu za nepremičnine (UN) 

Določene specifične vrste napak, ki se nanašajo predvsem na popolnost in semantično pravilnost 

centralne podatkovne zbirke, se odpravljajo s posegi v centralno podatkovno zbirko. Dostop do nje je 

omogočen le usposobljenim uslužbencem Urada za nepremičnine na GURS, ki na podlagi seznama 

ugotovljenih napak izvajajo popravke.  
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5 SPLOŠNE ZAHTEVE 

5.1 Zagotavljanje skladnosti z zakonodajo  

Pri načrtovanju informacijske rešitve za izvedbo kontrol in migracije podatkov se upoštevajo določila 

veljavne zakonodaje s področja graditve objektov, prostorskega načrtovanja, evidentiranja 

nepremičnin, elektronskega in upravnega poslovanja in druge veljavne področne zakonodaje 

navedene na spletni strani http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/. 

V primerih, kjer zakonodaja v pripravi bistveno odstopa od veljavne, se upošteva tudi smernice 

zakonodaje v pripravi (v pripravi je Zakon o katastru nepremičnin, ki se upošteva ob modeliranju 

novega sistema Katastra, Delovodnika in tudi migracije). Izvajalec mora zagotoviti, da končna 

informacijska rešitev podpira vse morebitne spremembe zakonodaje in drugih dokumentov nastale 

do zaključka izvedbe pogodbene naloge. 

 

5.2 Okolja za vzpostavitev 

Za potrebe razvoja, testiranja funkcionalnosti, ustreznosti delovanja, zmogljivosti, usposabljanja in 

dejanske uporabe rešitev je predvidena vzpostavitev okolij, ki so navedena in opisana v spodnji 

preglednici. 

Vsa okolja, razen razvojnega, so vzpostavljena na Geodetski upravi Republike Slovenije.  

Pri dostopu in nameščanju aplikacij na okolje naročnika se uporablja usmeritve, navodila in postopke 

GURS.   

 

Okolje Namen Opis Lokacija 

Razvojno okolje Razvoj informacijskih 

rešitev 

Okolje namenjeno 

razvoju informacijske 

rešitve 

Pri izvajalcu 

Testno okolje Testiranje 

funkcionalnosti, 

nadgradenj 

Okolje namenjeno 

testiranju rešitev 

 

Zagotovi naročnik 

Produkcijsko okolje Dejansko delovno 

okolje 

Okolje namenjeno 

delovanju rešitev v 

produkciji 

Zagotovi naročnik 

Preglednica 1: Predvidena okolja za vzpostavitev 

5.3 Odprtost, nadgradljivost, razširljivost 

Sistem mora biti zgrajen na način, da je odprt, nadgradljiv in razširljiv glede: 

 spreminjanja in dopolnjevanja funkcionalnosti, 

 večanje obsega in količine podatkov, 

 notranje organizacije uporabnikov, 

5.4 Izdelava dokumentacije  

Za zagotavljanje enotnosti, celovitosti in popolnosti zbirke podatkov ter za namen popisa, postavitve, 

uporabe, zagotavljanja delovanja, vzdrževanja, nadaljnjega razvoja ter drugih dejavnikov v povezavi s 

sistemom mora biti v sklopu naročila izdelana tudi ustrezna spremljajoča dokumentacija. Naročnik 

zahteva sprotno ter natančno dokumentiranje sistema. Dokumentacija mora biti osvežena ob vsaki 

http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/


 
 

  47 
 

spremembi na sistemu oz. drugi spremembi, ki je povezana z delovanjem ali uporabo sistema oz. 

nanj vpliva.  

5.5 Odprava skritih napak  

Izvajalec se zaveže, da bo v garancijskem roku, ki traja 12 mesecev od podpisa primopredajnega 

zapisnika, na svoje stroške odpravil vse skrite napake v programski kodi, ki bi se morebiti pojavile v 

delovanju s strani izvajalca narejene programske opreme.  

 

5.6 Tehnološko okolje in omejitve  

Izvajalec mora upoštevati obstoječe tehnične in organizacijske omejitve: 

 obstoječa programska in strojna oprema, ki se uporablja na produkciji GURS, 

 uporaba odprtokodnih rešitev za spletne servise,  

 obstoječo varnostna shema (RPAS),  

 obstoječe GU GIS infrastrukturo,  

 obstoječi sistem beleženja in spremljanja aktivnosti dostopa do podatkov, 

 oprema na GURS na kateri bo vzpostavljeno testno in produkcijsko okolje: 

o bazni strežnik z Linux operacijskim sistemom, 

o baza Oracle verzija 12c z opcijo Oracle Spatial, 

o aplikacijski strežnik z Linux operacijskim sistemom z nameščenim Oracle Weblogic 

12, OGC grafičnim strežnikom Geoserver verzije 2.5 za WMS/WFS, verzije 2.12 za 

INSPIRE WFS, OGC grafičnim strežnikom GeoWebCache verzije 1.x za WMTS. 
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6 PREDMET POGODBENEGA DELA  

6.1 Osnove za izvedbo kontrol in migracijo podatkov 

 

Osnovna načela za kontrolo in migracijo podatkov so: 

 Migracija podatkov se izvaja iz podatkovnih modelov obstoječih evidenc v nov podatkovni 
model Katastra in Delovodnika. 

 Migrirajo se vsebinski in v nekaterih primerih postopkovni podatki o trenutno veljavnih 
objektih iz obstoječih shem podatkov na centralnem nivoju v nove sheme podatkov. 

 Migrirani podatki morajo zadostiti zahtevam novega podatkovnega modela Katastra in 
Delovodnika. 

 Rezultati kontrol se zapisujejo v shemo GU_KONTROLE. Referentom GURS je že omogočen 
vpogled v poljubne sezname napak, ki so vezani na parcele in stavbe. V sodelovanju z 
naročnikom je potrebno pripraviti ustrezne bazne poizvedbe, ki iz registra napak pravilno 
izberejo še nerešene napake.  

 Podatkovnih struktur v centralnem produkcijskem delu obstoječih evidenc se med izvedbo 
kontrol ne spreminja. 

 Razvoj kontrol in migracije se izvaja na shemi TESTB. 

 Po testu se kontrole in migracije izvajajo na produkcijski shemi PRODB.  
 

Glavni vsebinski sklopi kontrol in migracije so naslednji: 

 Nadgraditi replikacijo podatkov iz trenutnih produkcijskih podatkovnih zbirk v testno okolje. 

 Urediti in sistematizirati vsebinske zahteve, ki določajo pravilnost zapisov v obstoječih 
podatkovnih zbirkah nepremičnin. 

 Vzpostaviti kontrole / poslovna pravila na podlagi vsebinskih zahtev, ki generirajo sezname 
ugotovljenih odstopanj (napak) od poslovnih pravil. 

 Vzpostaviti avtomatske procedure (kontrole), ki znajo določene napake odpraviti brez 
posredovanja referenta ali operaterja. 

 Vzpostaviti oziroma nadgraditi podatkovno strukturo GU_KONTROLE, ki omogoča 
avtomatizirano periodično preverjanje vsebinske, semantične in topološke pravilnosti zapisov 
v obstoječih podatkovnih zbirkah nepremičnin na GURS. 

 Za lažje vodenje delovnega procesa bo potrebno nadgraditi pomožne tabele, ki bodo 
uporabnikom omogočale beleženje komentarjev in označevanje napak. 

 Generirati statistike o številu napak, ki so bile ugotovljene ob posameznem periodičnem 
zagonu poslovnih pravil. 

 Vzpostaviti atribute za vodenje prioritete napak, nivojskega dostopa do seznamov napak, 
besedilnih izpisov in navodil za odpravo napak. 

 Za obstoječe podatke, ki ne zadoščajo zahtevam novega podatkovnega modela, se izvede: 
o avtomatski popravek podatkov (kjer bo avtomatizem določen), 
o ročni popravek podatkov (v kontrolah bodo ugotovljene napake, ki jih bo potrebno 

ročno popraviti, odpravo napak izvede GURS), 
o popravek se ne izvede – napaka ali neskladje podatkov se prenese v nov podatkovni 

model (nov podatkovni model mora dovoljevati napako ali neskladje) 

 Vzpostaviti je potrebno sistem migracije podatkov, ki bo omogočala periodične in končno 
migracijo podatkov za potrebe: 

o testiranja delovanja migracije, 
o testnega delovanja prenovljenega informacijskega sistema nepremičninskih evidenc, 
o končen prenos podatkov v prenovljen informacijski sistem nepremičninskih evidenc. 
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Sistematično vodenje procesa ugotavljanja in vodenja napak, ki so ugotovljene nad delom podatkovnih 

zbirk GURS, se bo izvajalo v shemi GU_KONTROLE. V tej shemi bodo registrirana poslovna pravila, ki 

bodo izvajala kontrole posameznih vsebinskih zahtev. 

 

Vpogled v ugotovljene napake bo omogočen z aplikacijo »Kontrole«, ki je grafični vmesnik za 

prikazovanje seznamov napak s pomočjo vključevanja nivojskega dostopa, filtrov po različnih atributih 

in časovnih intervalih. Za potrebe poizvedb, ki grafičnemu vmesniku aplikacije Kontrole zagotavljajo 

ustrezno filtrirane podatke, morajo biti razvite bazne poizvedbe.  

 

Cilj kontrole je, da odkrije določeno vrsto napake in generira zapis o odkriti napaki na sistematičen in 

poenoten način. Kontrole (poslovna pravila) so namenjene celoviti kontroli zapisov podatkov in 

kontroli njihovih povezav z ostalimi zapisi v obstoječih podatkovnih zbirkah nepremičnin na GURS. 

Kontrolira se podatke v replikaciji (testno okolje) iz obstoječe centralne baze  (produkcijsko okolje).  

Kontrole se izvaja z namenom čiščenja in urejanja podatkov pred končno migracijo v novo podatkovno 

zbirko, katere logični model se razlikuje od starega podatkovnega modela. 

 

Vsi podatki v kontroliranih tabelah morajo biti zapisani skladno z navodili o Vrstah digitalnih podatkov 

in načinih zapisa. V grobem morajo podatki ustrezati: 

 zahtevani oštevilčbi objektov (v skladu z znanimi pravili), 

 v vseh poljih morajo vrednosti zadoščati zahtevam (tip polja), 

 kjer se uporabljajo šifranti morajo biti šifre usklajene z uradnimi šifranti, 

 vrednosti morajo biti v okviru zaloge vrednosti, 

 koordinate točk morajo ležati znotraj območja Republike Slovenije, lokacijske koordinate ZK 
točk morajo biti usklajene z urejenimi mejami, mejami parcel in ZPS, 

 vrednosti, ki so evidentirane za povezavo z drugimi bazami, morajo obstajati v teh bazah (npr 
IDPOS, številka stavbe itd.), 

 strojni identifikatorji se uporabljajo le za interno oštevilčbo zapisov, zato se ne kontrolirajo, 

 podatki morajo biti usklajeni in sicer morajo biti omogočene vse zahtevane relacije iz novega 
podatkovnega modela; 

 grafični podatki morajo biti topološko pravilni.  
 

Podrobneje so kontrole opisane v nadaljevanju. 

 

Neskladja, ki se lahko avtomatsko odpravijo po vnaprej znanem scenariju, se korigirajo neposredno 

po vsakokratni replikaciji podatkov iz produkcijske centralne podatkovne zbirke. Ostale napake, ki 

morajo biti odpravljene ročno, bodisi na Uradu za nepremičnine (UN - GURS), bodisi na lokalnih 

območnih geodetskih upravah (OGU), pa se beležijo v register napak. 

 

Napake, ki so ugotovljene nad replikacijo centralne podatkovne strukture, se prikazuje uslužbencem 

lokalnih geodetskih pisarn. Ti lahko napake odpravljajo v skladu s protokoli in navodili, ki jih izdela 

GURS. Ob privzemu podatkov v produkcijsko centralno podatkovno strukturo ter ob naslednji 

replikaciji in izvedbi kontrol bodo predhodno ugotovljene napake označene kot odpravljene in 

arhivirane. O pojavitvah in odpravah napak se vodi enotno oblikovan register, nad katerim je možno 

izvajati tudi statistične poizvedbe. 
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Vzporedno s kontrolami se bodo izvajale tudi testne migracije podatkov v nov podatkovni model. 

Podatki se bodo ob vsakem zagonu testno migrirali po uspešno izvedeni prvi skupini kontrol. Kontrole 

in migracija podatkov se izvajajo periodično. Perioda izvajanja kontrol in migracije je praviloma en 

teden. Periodična kontrola in migracija vseh podatkov (vključno že z delujočimi kontrolami in 

migracijami) mora biti izvedena v času cca 12 ur. V ta namen mora biti sistem ustrezno optimiziran, da 

bodo kontrole in migracija izvedene v predvidenem času. Periodična kontrola in migracija mora biti 

izvedljiva nad celotno bazo ali pa le nad spremembami, ki so se izvedle od zadnje kontrole in migracije. 

Kontrole se izvajajo tudi v novem podatkovnem modelu (vsebinske, medsebojne, topološke in druge 

kontrole) v obsegu, ki bo naknadno dogovorjen in je predmet tega razpisa. 

 

Izvajalec migracije mora zagotoviti pravilnost migriranih podatkov, kar pomeni njihovo enakost 

izvornim evidencam tako v smislu vrednosti in povezljivosti z drugimi podatki.  

 

Zaključna migracija podatkov v nov podatkovni model se bo v dogovoru z naročnikom izvedla, ko bodo 

podatki v trenutni produkcijski centralni bazi ustrezno pregledani in kontrole nad njimi ne bodo več 

našle nedovoljenih napak.  

 

6.1.1 Dodatne informacije pri izdelavi kontrol 

 

Izdela se kontrole ki so opisane v xls tabelah. Vsaka kontrola je opisana z naslednjimi opisnimi 

kategorijami: 

 KONTROLE (STAVBE): Zaporedna številka kontrole v okviru oštevilčbe KS  

 PP_SFR: Zaporedna številka kontrole ali sklopa kontrol, ki pri ugotovitvi napake javijo enak 
Izpis in Navodilo za odpravo napak datoteke (npr. K.1.3). Če je vpisanih več kontrol se prikaže 
le en izpis napake. 

 Tabela 1: Ime tabele v kontroli 

 Polje 1: Ime polja v kontroli 

 Tabela 2:Ime druge tabele v kontroli (če se v kontroli primerja dve tabeli) 

 Polja 2: Ime polja druge tabele v kontroli (če se v kontroli primerja dve tabeli) 

 Napaka: Algoritem za ugotavljanje napake (opisno) 

 Prioriteta: Prioriteta označuje pomembenost ugotovljene napake (0 = opozorilo, 1 = 
prioritetna napaka).  
o »0« - napake, na katere nas sistem opozori  
o »1« - napake, ki jih je potrebno odpraviti  

 Nivo vpogleda: Definira, kdo vidi poročilo o napaki.  
- »ref_cnt« pomeni, da je napaka prikazana samo referentom na Uradu za 

nepremičnine GURS (geodetske pisarne teh napak ne odpravljajo); 
- »ref_vsi« pomeni, da so napake prikazane vsem referentom. 

 Opis napake/Generiran izpis: Besedilo, ki se bo izpisalo ob ugotovitvi napake ob posamezni 
kontroli in ga bo prejel referent/operater (izpis se bo podrobneje definiran ob izvajanju 
naloge); 

 Navodila za odpravo napak: Kratko navodilo, ki ga prejme referent/operater, skupaj z 
referenco na objekt, kjer se je pojavila napaka; (tekst se bo podrobneje definiral ob izvajanju 
naloge) 

 Opombe: 
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Kontrole / poslovna pravila so realizacija vsebinskih, semantičnih in topoloških zahtev, ki so popisana 

v nadaljevanju. Posamezna kontrola ima oznako, ki je v shemi GU_KONTROLE vodena kot atribut 

PP_SFR (šifra poslovnega pravila).  

 

V nadaljevanju so posameznih podpoglavjih podrobneje opisane zahtevane nove kontrole za podatke 

verjetnih lastnikov in upravljavcev. 

 

6.1.2 Dodatne informacije pri izdelavi migracije 

 

V okviru migracije podatkov sheme NEP-Ostalo, zaključenih postopkov, registrskih (verjetnih) 

lastnikov in upravljavcev ter dodatnih podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb je potrebno iz 

obstoječega podatkovnega modela v nov podatkovni model migrirati trenutno stanje podatkov.  

 

Obstoječe stanje podatkov je razvidno iz poglavja 2 in iz dejanskega stanja baze podatkov, ki bo 

izvajalcu dostopno po podpisu pogodbe. 

 

Nov podatkovni model  (trenutno stanje in zgodovinsko stanje podatkov) je razviden iz poglavja 3. 

Ciljni podatkovni model. 

 

V okviru migracije je potrebno vsebinsko napolniti tabele novega podatkovnega modela, kot je 

razvidno v naslednjih poglavjih. 

 

Pri dopolnitvi migracije vsebinskih podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb se izvede tudi 

popravek oziroma dopolnitev migracije šifrantov. V ta namen so za posamezen šifrant izdelane križne 

tabele vrednosti šifrantov v starem in novem podatkovnem modelu. Dopolnjen križni šifrant je podan 

v Prilogi 6. 

 

Postopkovne tabele bodo definirane ob izvajanju projekta. 

 

Po izvedeni migraciji  je potrebno izdelati neodvisno kontrolo pravilnosti migracije vseh podatkov.  

 

6.1.2.1 Načela migracije in povezanost migracije s kontrolami 

Podatke obstoječih evidenc se preverja s kontrolami, ki jih lahko delimo na tri skupine: 

• kontrole, ki preverjajo ustreznost podatkov glede na nov podatkovni model, 

• kontrole, ki preverjajo nujne vsebinske lastnosti podatkov, 

• kontrole, ki preverjajo ostale lastnosti podatkov. 

 

Za potrebe razvoja migracije in testiranja migriranih podatkov se vzpostavi začasne tabele, v katere 

se prenese podatke, ki zadoščajo prvi skupini kontrol. Podatke iz teh začasnih tabel se nato s 

postopkom migracije prenese v končne tabele, kjer se preveri njihova popolnost in pravilnost glede 

na izvorne evidence. 

Končna migracija se ne more izvesti, dokler vsi veljavni podatki obstoječih evidenc ne zadoščajo prvi 

skupini kontrol. 

 



  

 52 

Podatke, ki ne zadoščajo drugi skupini kontrol, se obdela avtomatsko v samem postopku migracije 

glede na pravila migracije. 

 

Podatke, ki ne zadoščajo tretji skupini, v postopku migracije prenesemo neobdelane (namen teh 

kontrol je, da se doseže boljšo pravilnost podatkov od zgolj nujno potrebne, kolikor bo to možno 

glede na čas in razpoložljivost referentov). 

 

Izvajanje kontrol in izvajanje migracije (testne in končne) je povezano in sicer mora biti: 

• za posamezno kontrolo znano, katera polja preverja, 

• za posamezna polja znano, v katere kontrole je polje vključeno. 

 

Cilj je, da lahko za vsako polje izvemo, v katere kontrole je vključeno in kakšen je nabor napak za to 

polje, ter za vsako kontrolo izvemo, koliko in kakšne so napake te kontrole. 
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6.2 Izdelava kontrol in migracije po posameznih vsebinah 

 

6.2.1 Migracija sheme NEP_OSTALO 

 

Izvajalec izvede migracija za vse sloje, ki so definirani v shemi NEP_OSTALO in so navedeni v 

nadaljevanju. 

 

V ciljnem podatkovnem modelu v shemi NEP OSTALO smo podatkovne sloje uredili po načinu 

migracije. 

 

 Podatki bonitet se vzdržujejo v okviru geodetske uprave, zato je izdelan poseben načrt 
migracije za podatke boinitet za naslednje sloje: 

BONITETE   

BONITETE_TOCKE_MERITEV   

Načrt migracije slojev bonitet je podrobneje opisan v poglavju 6.2.1.1Migracija podatkov 

bonitet 

 

 V nadaljevanju našteti podatki se prevzemajo iz zunanjih baz podatkov. Za prevzem v 
nadaljevanju naštetih podatkov se morajo izdelati procedure za prevzem in redno 
vzdrževanje podatkov iz zunanjih baz. 

DEJANSKE_RABE_IN Procedure za redno vzdrževanje podatkov 

DEJANSKE_RABE_KG Procedure za redno vzdrževanje podatkov 

DEJANSKE_RABE_PO Procedure za redno vzdrževanje podatkov 

DEJANSKE_RABE_VZ Procedure za redno vzdrževanje podatkov 

Načrt migracije slojev dejanskih rab je podrobneje opisan v poglavju 6.2.1.2 Vzpostavitev 

baze podatkov s pomočjo procedur za vzpostavitev/vzdrževanje baze 

 

 

 V nadaljevanju našteti podatki se prevzemajo iz zunanjih baz podatkov. Podatke se prevzema 
z vključevanjem/zamenjavo sloja v shemi (ročna vključitev podatkov). 

GEOLOSKE_KARTE   

NAMENSKE_RABE   

NASLOVI2_GRVS   

PARCELE_KAT_DOHODKI   

GOZDNI_REZERVAT   

HISNE_STEVILKE_PREBIVALCI   

IZVAJALCI   

KARTE_GEOLOSKIH_MEJ   

KARTE_TALNIH_STEVIL   

PEDOLOSKE_KARTE   

PEDOLOSKI_PROFILI   

POSEBNI_REZIMI   

PRIPADAJOCA_ZEMLJISCA   

RAST_KOEF_IN_ODPRT_ZEMLJ   

VAROVALNI_GOZDOVI   
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VODOVARSTVENA_OBMOCJA   

ZAPRTI_GOZDOVI   

Načrt migracije naštetih slojev je podrobneje opisan v poglavju 6.2.1.3Vzpostavitev baze 

podatkov z vključitvijo izvornega podatka v shemo NEP OSTALO 

 

 

 V nadaljevanju našteti sloji so sloji historiata posameznih podatkov. Historiat se ne migrira, 
temveč se začne vzpostavljati z dnem začetka delovanja Katastra. Sloje historiata sheme NEP 
OSTALO sestavljajo naslednji sloji, ki se ne migrirajo: 

BONITETE_H   

BONITETE_TOCKE_MERITEV_H   

DEJANSKE_RABE_H   

DEJANSKE_RABE_IN_H   

DEJANSKE_RABE_KG_H   

DEJANSKE_RABE_PO_H   

DEJANSKE_RABE_VZ_H   

GOZDNI_REZERVAT_H   

NAMENSKE_RABE_H   

PARCELE_X_BONITETE_H   

PARCELE_KAT_DOHODKI_H   

PARCELE_X_DEJANSKE_RABE_H   

PARCELE_X_GOZDNI_REZERVATI_H   

PARCELE_X_NAMENSKE_RABE_H   

PARCELE_X_RK_OZ_H   

PARCELE_X_VAROVALNI_GOZDOVI_H   

PARCELE_X_VODOVAR_OBM_H   

PARCELE_X_ZAPRTI_GOZDOVI_H   

POSEBNI_REZIMI_H   

RAST_KOEF_IN_ODPRT_ZEMLJ_H   

VAROVALNI_GOZDOVI_H   

VODOVARSTVENA_OBMOCJA_H   

ZAPRTI_GOZDOVI_H   

 

 

 V nadaljevanju našteti sloji so izvedeni sloji na osnovi presekov ali izračunov. Sloji se izdelajo 
v Katastru s preseki na osnovi podatkov v njem. 

ANALIZE   

ANALIZE_IT   

ANALIZE_IT_OBMOCJE   

ANALIZE_IT_PODATKI   

API_PRESEKI_DEBUGLOG   

API_PRESEKI_DNEVNIK   

API_PRESEKI_PARAMETRI   

PARCELE_X_BONITETE   
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PARCELE_X_DEJANSKE_RABE   

PARCELE_X_DEJANSKE_RABE_PRESEK   

PARCELE_X_GOZDNI_REZERVATI   

PARCELE_X_NAMENSKE_RABE   

PARCELE_X_POSEBNI_REZIMI   

PARCELE_X_RK_OZ   

PARCELE_X_VAROVALNI_GOZDOVI   

PARCELE_X_VODOVAR_OBM   

PARCELE_X_ZAPRTI_GOZDOVI   

TT_RAZLIKE_BONITETE_PARCELE   

TT_RAZLIKE_DRABE_PARCELE   

TT_SPREMEMBE_BONITETE_PARCELE   

TT_SPREMEMBE_DRABE_PARCELE   

Načrt vzpostavitve naštetih slojev je podrobneje opisan v poglavju 6.2.1.4Izdelava izračunov 

in presekov v Katastru 

 

 

V naslednjih poglavjih so podrobneje opisani načini migracije oziroma vzpostavitve posameznih 

podatkov v shemi NEP-Ostalo.
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6.2.1.1 Migracija podatkov bonitet 

 

6.2.1.1.1 BONITETE 

 

Podatki o območjih enakih bonitet. 

 

Vir OBONITETE_GR  

Polje Opis NN PK Vir-Tabela Vir-Polje Kontrole (mora 

zadoščati) 

BONITETA_ID Enolicni identifikator. T T  avtomatsko se določi ob 

migraciji (možno je 

uporabiti BON_PID) 

 

POSTOPEK_ID Identifikacijska številka 

postopka uvoza izvornega 

podatka. 

F F  Bo definirano pri 

migraciji postopkov. 

 

GEOM Geometrija. F F GPOEB GEOMETRY  

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe 

zapisa. 

F F  Datum migracije 2000<datum<današnji 

datum 

EID Enolicni ID znotraj Katastra. T F  avtomatsko se določi ob 

migraciji  

 

BONITETA Št. bonitetnih tock (1-100). F F GPOEB BON_TOC 1 < BON_TOC < 100 

POVRSINA Obvezen podatek. Površina 

izracunana iz koordinat, 

zaokrožena na m2. 

F F GPOEB BON_AREA Potrebno definirati 

najmanjšo in največjo 

možno površino 

bonitete 

TOCKE_TLA Tocke za lastnosti tal (1-100). T F GPOEB TOCKE_TLA Kontrola zaloge 

vrednosti 
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TOCKE_KLIMA Tocke za lastnosti klime (1-

10). 

T F GPOEB TOCKE_KLIMA Kontrola zaloge 

vrednosti 

TOCKE_RELIEF Tocke za lastnosti reliefa (1-

10). 

T F GPOEB TOCKE_RELIEF Kontrola zaloge 

vrednosti 

TOCKE_POSEBNOST

I 

Tocke posebnosti (1-100) T F GPOEB TOCKE_POSEBNI_POGOJI Kontrola zaloge 

vrednosti 

OPOMBA Opombe F F GPOEB OPOMBE  

 

Ni še definirano kako se migrirajo elaborati pripeti na posamezen poligon v produkcijskem sloju bonitet (tabela OBONITETE_GR_ATTACH) 

 

6.2.1.1.2 BONITETE_TOCKE_MERITEV 

 

Vir BONITETE_MERITVE  

 

Polje Opis NN PK Vir-Tabela Vir-Polje Kontrole 

(mora 

zadoščati) 

BONITETE_TOC

KA_ID 

Enolicni identifikator. T T  avtomatsko se določi ob 

migraciji (možno je 

uporabiti BON_PID) 

 

GEO_PODLAG

A 

Geološka podlaga. Povezava na 

šifrant GEOLOSKA_PODLAGA. 

T F BONITETE_MERITV

E 

ID_GEOLOSKA_PODLAGA  

SIST_ENOTA Sistematska enota. Povezava na 

šifrant SISTEMATSKA_ENOTA. 

T F    

GLOBINA_TAL Globina tal. Povezava na šifrant 

GLOBINE_TAL. 

T F BONITETE_MERITV

E 

ID_GLOBINA_TAL  

RAZ_STOPNJA Razvojna stopnja (1-7). T F BONITETE_MERITV

E 

ID_RAZVOJNA STOPNJA  
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TEKSTURA Tekstura. Povezava na šifrant 

TEKSTURA. 

T F BONITETE_MERITV

E 

ID_TEKSTURA  

NADM_VISINA Nadmorska višina (0-2864) T F    

RAZ_TOCK_TA

L_OD 

Razpon tock tal od. (1-100) T F BONITETE_MERITV

E 

RAZPON_TOC_OD  

RAZ_TOCK_TA

L_DO 

Razpon tock tal do. (1-100) T F BONITETE_MERITV

E 

RAZPON_TOCK_DO  

TLA_KOR_TOC

KE 

Korigirano število tock tal s 

skeletom (1-100). 

T F BONITETE_MERITV

E 

TOCKE  

SKELET_V Skelet v AP-A1 (tocke) (0-99). T F BONITETE_MERITV

E 

SKELET_V_AP_A1  

SKELET_POD Skelet pod AP-A1 (tocke) (0-99). T F BONITETE_MERITV

E 

SKELET_POD_AP_A1  

TLA_TOCKE Osnovno število tock tal (1-100). T F BONITETE_MERITV

E 

TOCKE_TLA  

KLIMA_LAST Tocka za lastnost klime. Povezava 

na šifrant LASTNOSTI_KLIME. 

T F BONITETE_MERITV

E 

ID_TOCKE_ZA_LASTNOST

_KLIME 

 

KLIMA_STEV Število klima. (1-10) T F    

REL_OPISNO Relief opisno. Povezava na šifrant 

OZNAKA_RELIEFA. 

T F    

REL_TOCKE Relief v tockah. (1-10) T F BONITETE_MERITV

E 

ID_RELIEF_V_TOCKAH  

NAGIB Nagib (1-100) T F    

SKALOVIT Skalovitost. Vpisana vrednost 

pomeni procente. (0-99) 

F F BONITETE_MERITV

E 

PV_SKALOVITOST  

SUSNOST Sušnost. Vpisana vrednost pomeni 

procente. (0-50) 

F F BONITETE_MERITV

E 

PV_SUSNOST  

POPLAVNOST Poplavnost. Vpisana vrednost 

pomeni procente. (0-50) 

F F BONITETE_MERITV

E 

PV_POPLAVNOST  
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ODPRT_ZAP Odprtost, zaprtost. Vpisana 

vrednost pomeni procente. (0-36) 

F F BONITETE_MERITV

E 

PV_ODPRTOST_ZAPRTOS

T 

 

ZASENCENOST Zasencenost. Vpisana vrednost 

pomeni procente. (0-24) 

F F BONITETE_MERITV

E 

PV_ZASENCENOST  

EKSPOZICIJA Ekspozicija. Vpisana vrednost 

pomeni procente. (0-12) 

F F BONITETE_MERITV

E 

PV_EKSPOZICIJA  

GEOM Geometrija tocke. F F BONITETE_MERITV

E 

GEOMETRY  

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F BONITETE_MERITV

E 

DATUM ali datum 

migracije 

 

EID Enolicni ID znotraj Katastra. T F  avtomatsko se določi ob 

migraciji 

 

POSTOPEK_ID  F F    

TOCKE_KLIMA Tocke za lastnosti klime (1-10). T F BONITETE_MERITV

E 

TOCKE_KLIMA  

TOCKE_RELIEF Tocke za lastnosti reliefa (1-10). T F BONITETE_MERITV

E 

TOCKE_RELIEF  

TOCKE_POSEB

NOSTI 

Tocke posebnosti (1-100) T F    

OPOMBA Opombe F F BONITETE_MERITV

E 

OPOMBE  

STATUS_MERIT

VE 

 F F    
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6.2.1.2 Vzpostavitev baze podatkov s pomočjo procedur za vzpostavitev/vzdrževanje baze 

 

Podatki se prevzemajo iz zunanjih baz podatkov.  

 

Za prevzem podatkov so že izdelane procedure za prevzem in redno vzdrževanje podatkov iz zunanjih baz v trenutno produkcijsko shemo na GURS. 

Procedure bodo izvajalcu dostopne po podpisu pogodbe. 

 

Za vzpostavitev baze podatkov v novem okolju Katastra je potrebno obstoječe procedure predelati/preusmeriti v ciljni podatkovni model Katastra v shemo 

NEP OSTALO za naslednje podatkovne sloje. 

DEJANSKE_RABE_IN Procedure za redno vzdrževanje podatkov 

DEJANSKE_RABE_KG Procedure za redno vzdrževanje podatkov 

DEJANSKE_RABE_PO Procedure za redno vzdrževanje podatkov 

DEJANSKE_RABE_VZ Procedure za redno vzdrževanje podatkov 

 

V okviru Katastra bodo izdelane procedure za izdelavo sloja skupne dejanske rabe. Z zagonom teh procedur se na osnovi izvornih dejanskih rab 

(DEJANSKE_RABE_IN 

DEJANSKE_RABE_KG, DEJANSKE_RABE_PO, DEJANSKE_RABE_VZ) izdela sloj skupne dejanske rabe. 

 

Smiselno je, da se izvede primerjava skupne dejanske rabe v obstoječem sistemu in v novem sistemu zaradi kontrole celotnega procesa. 

 

6.2.1.2.1 DEJANSKE_RABE_IN 

Podatki o dejanski rabi infrastrukturnih objektov. 

 

Vir DRABA_INFSTR   

 

Migrira se samo veljavne zapise. Historiata se ne migrira. STATUS = V: 

Polje Opis NN PK Vir-Tabela Vir-Polje Kontrole (mora 

zadoščati) 
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DEJANSKA_RABA_IN_ID Enolicni identifikator. T T  avtomatsko se 

določi ob migraciji 

(možno je uporabiti 

INFSTR_ID) 

 

VRSTA_DEJANSKE_RABE_I

D 

Vrsta dejanske rabe - povezava na šifrant 

VRSTE_DEJANSKE_RABE. 

F F DRABA_INFSTR DRABA_SFR  

VIR_DEJANSKE_RABE_ID Vir dejanske rabe - povezava na šifrant 

VIRI_DEJANSKIH_RAB. 

F F    

VIR_DATUM Datum vira. F F DRABA_INFSTR VIR_DATUM  

POVRSINA Obvezen podatek. Površina izracunana iz koordinat, 

zaokrožena na m2. 

F F    

POSTOPEK_ID Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega 

podatka. 

F F    

GEOM Geometrija. F F DRABA_INFSTR GEOM  

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  VELJA _OD_DATUM 

ali ETL_ODDTM ali 

datum migracije 

 

6.2.1.2.2 DEJANSKE_RABE_KG 

Podatki o kmetijski in gozdni dejanski rabi. 

 

Vir DRABA_KMGZ   

 

Migrira se samo veljavne zapise. Historiata se ne migrira. STATUS = V: 

Polje Opis NN PK Vir-Tabela Vir-Polje Kontrole (mora 

zadoščati) 

DEJANSKA_RABA_KG_ID Enolicni identifikator. T T  avtomatsko se določi ob 

migraciji (možno je 

uporabiti INFSTR_ID) 
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VRSTA_DEJANSKE_RABE_ID Vrsta dejanske rabe - povezava na šifrant 

VRSTE_DEJANSKE_RABE. 

F F view  

DRABA_KMGZ 

DRABA_SFR  

VIR_DEJANSKE_RABE_ID Vir dejanske rabe - povezava na šifrant 

VIRI_DEJANSKIH_RAB. 

F F    

VIR_DATUM Datum vira. F F view  

DRABA_KMGZ 

VIR_DATUM  

POVRSINA Obvezen podatek. Površina izracunana iz 

koordinat, zaokrožena na m2. 

F F    

POSTOPEK_ID Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega 

podatka. 

F F    

GEOM Geometrija. F F view  

DRABA_KMGZ 

GEOM  

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  VELJA _OD_DATUM ali 

ETL_ODDTM ali datum 

migracije 
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6.2.1.2.3 DEJANSKE_RABE_PO 

Podatki o dejanski rabi poseljenih zemljišc. 

 

Vir DRABA_POSELJENO   

 

Migrira se samo veljavne zapise. Historiata se ne migrira. STATUS = V: 

Polje Opis NN PK Vir-Tabela Vir-Polje Kontrole (mora 

zadoščati) 

DEJANSKA_RABA_PO_ID Enolicni identifikator. T T  avtomatsko se določi 

ob migraciji (možno je 

uporabiti 

POSELJENO_ID) 

 

PRIPADAJOCE_ZEMLJISCE_I

D 

Enolicni identifikator pripadajocega zemljišca F F DRABA_POSELJEN

O 

POSELJENO_UKID  

VRSTA_DEJANSKE_RABE_ID Vrsta dejanske rabe - povezava na šifrant 

VRSTE_DEJANSKE_RABE. 

F F DRABA_POSELJEN

O 

DRABA_SFR  

VIR_DEJANSKE_RABE_ID Vir dejanske rabe - povezava na šifrant 

VIRI_DEJANSKIH_RAB. 

F F    

VIR_DATUM Datum vira. F F DRABA_POSELJEN

O 

VIR_DATUM  

VRSTA_ZEM Vrsta zemljišca. 0 – nezazidano stavbno zemljišce 

(NSZ) 

1 – pripadajoce zemljišce stavb 

2 – pripadajoce zemljišce gradbenih inženirskih 

objektov 

F F    

TIP_PZ Tip pripadajocega zemljišca.  

1 – enostavno PZ 

2 – skupno PZ 

3 – hkratno PZ 

F F    
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POVRSINA Obvezen podatek. Površina izracunana iz 

koordinat, zaokrožena na m2. 

F F    

POSTOPEK_ID Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega 

podatka. 

F F    

GEOM Geometrija. F F DRABA_POSELJEN

O 

GEOM  

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  VELJA _OD_DATUM 

ali ETL_ODDTM ali 

datum migracije 

 

6.2.1.2.4 DEJANSKE_RABE_VZ 

Podatki o dejanski rabi vodnih zemljišč. 

 

Vir DRABA_VODE   

 

Migrira se samo veljavne zapise. Historiata se ne migrira. STATUS = V: 

Polje Opis NN PK Vir-Tabela Vir-Polje Kontrole 

(mora 

zadoščati) 

DEJANSKA_RABA_VZ_ID Enolicni identifikator. T T  avtomatsko se določi ob 

migraciji (možno je 

uporabiti INFSTR_ID) 

 

ARSO_ID Enolicni identifikator površinskih recnih tokov F F DRABA_VODE VODE_UKID  

ARSOID_VIR Vir za dolocitev ARSO_ID F F    

VRSTA_DEJANSKE_RABE_ID Vrsta dejanske rabe - povezava na šifrant 

VRSTE_DEJANSKE_RABE. 

F F DRABA_VODE DRABA_SFR  

VIR_DEJANSKE_RABE_ID Vir dejanske rabe - povezava na šifrant 

VIRI_DEJANSKIH_RAB. 

F F    

VIR_DATUM Datum vira. F F DRABA_VODE VIR_DATUM  
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POVRSINA Obvezen podatek. Površina izracunana iz 

koordinat, zaokrožena na m2. 

F F    

POSTOPEK_ID Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega 

podatka. 

F F    

GEOM Geometrija. F F DRABA_VODE GEOM  

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  VELJA _OD_DATUM ali 

ETL_ODDTM ali datum 

migracije 
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6.2.1.3 Vzpostavitev baze podatkov z vključitvijo izvornega podatka v shemo NEP OSTALO 

 

Podatke se prevzema z vključevanjem/zamenjavo sloja v shemi (ročna vključitev podatkov).  

 

Pred vzpostavitvijo baze Katastra je potrebno zbrati vse izvorne podatke v nadaljevanju naštetih 

slojev. Ob prehodu v nov sistem se na osnovi podatkov vzpostavi sloje in vključi v sistem.  

 

Izvajalec izdela procedure, ki bo za vse naštete podatke generirala sloje in napolnila baze na osnovi 

pripravljenih datotek. 

 

GEOLOSKE_KARTE Vključitev / zamenjava podatkov  

NAMENSKE_RABE Vključitev / zamenjava podatkov  

GOZDNI_REZERVAT Vključitev / zamenjava podatkov  

KARTE_GEOLOSKIH_MEJ Vključitev / zamenjava podatkov  

KARTE_TALNIH_STEVIL Vključitev / zamenjava podatkov  

PEDOLOSKE_KARTE Vključitev / zamenjava podatkov  

PEDOLOSKI_PROFILI Vključitev / zamenjava podatkov  

POSEBNI_REZIMI Vključitev / zamenjava podatkov  

PRIPADAJOCA_ZEMLJISCA Vključitev / zamenjava podatkov  

RAST_KOEF_IN_ODPRT_ZEMLJ Vključitev / zamenjava podatkov  

VAROVALNI_GOZDOVI Vključitev / zamenjava podatkov  

VODOVARSTVENA_OBMOCJA Vključitev / zamenjava podatkov  

ZAPRTI_GOZDOVI Vključitev / zamenjava podatkov  

 

 

 

6.2.1.4 Izdelava izračunov in presekov v Katastru 

 

V sistemu Kataster se izdelajo vsi izračuni in preseki nad vzpostavljeno bazo podatkov. Pri tem se 

napolnijo naslednji sloji podatkov (rezultatov). 

 

PARCELE_X_BONITETE  

PARCELE_X_DEJANSKE_RABE  

PARCELE_X_DEJANSKE_RABE_PRESEK  

PARCELE_X_GOZDNI_REZERVATI  

PARCELE_X_NAMENSKE_RABE  

PARCELE_X_POSEBNI_REZIMI  

PARCELE_X_RK_OZ  

PARCELE_X_VAROVALNI_GOZDOVI  

PARCELE_X_VODOVAR_OBM  

PARCELE_X_ZAPRTI_GOZDOVI  
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6.2.2 Migracija zaključenih postopkov zemljiškega katastra in katastra stavb 

 

Na osnovi analize obstoječih podatkovnih modelov (zaključenih) postopkov v zemljiškem katastru in katastru stavb je izdelan načrt migracije podatkov o 

postopkih. V nadaljevanju je predstavljen predlog migracije podatkov o postopkih za vse tiste podatke, ki so primerni za migracijo v nov podatkovni model. 

Prikazuje tudi parametre migracije. 

 

Migracija se izvede v shemo NEP (Kataster) in v shemo DLV (Delovodnik) 

 

Podatki so organizirani po tabelah podatkovnega modela NEP_POS in DLV. Tabele so naslovljene z imenom tabele v ciljnem podatkovnem modelu.  

 

Migracija bo potekala v naslednjih korakih: 

 

1. Najprej se migrirajo podatki o postopku, pri čemer se migrirajo le zaključeni postopki 
 

2. Za migrirane postopke se migrira še podatke vloge (če obstajajo – za ZK, kjer lahko posamezna vloga obsega več postopkov, so podatki vloge na 
voljo, ko so zaključeni vsi postopki na vlogi). 

 

3. Za migrirane postopke se migrira še ostale podatke: 
a. Objekte vključene v postopek (parcele, stavbe, dele stavb) 
b. Vlagatelje, upravljavce in ostale podatke. 

 

Iz Katastra stavb se ne migrirajo postopki, ki so označeni z vrsto in podvrsto postopka: 

 8 – postopki izdajanja podatkov (8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/99) 

 11/99 – Prvi vpis stavbe 

 12/99 – Sprememba vpisa stavbe 

 13/99 – Sprememba identifikacijskih številk 

 14/99 – Sprememba vpisa dela stavbe 

 15/99 – Pritožba 

 16/99 – Ostalo 

 18/99 – Upravljalci 
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 19/99 – Stavbni popravki 

 20/99 – Registrski podatki stavb(e) 

 21/99 – Vpis stavb in delov stavb z minimalnimi podatki 

 23/99 – Etažni načrti 

 30/99 – Evidentiranje dela stavbe 

 33 –  postopki evidentiranja pravnih sprememb (33/1 33/2 in 33/99) 

 34 –  postopki izdajanja potrdil (34/1, 34/2 in 34/99) 

 40/99 – Vračanje podatkov v prejšnje stanje 

 99 – Nastavitev centralne baze in vzdrževanje CBST – množični postopek in izdaja podatkov 
 

Iz Zemljiškega katastra se ne migrirajo postopki, ki so označeni z vrsto postopka: 

 En ali več presledkov  

 null  

 0  

 00 – ostalo 

 50 – ostalo 

 11 – prevzem sprememb 

 15 – izdajanje PL 

 16 – izdajanje lastninskega lista 

 17 – izdajanje kopije načrta 

 18 – izdajanje podatkov o parceli 

 31 – izdajanje pl z mapno kopijo 

 32 – izdajanje LL z mapno kopijo 

 33 – izdaja pod. – pod.o parceli(ZEN) 

 34 – naročilo izd. podatkov 

 99 – plombiranje in rezervacija 
 

 

Legenda: 

poudarjeno ime polja: obvezno polje 

Vrednost tega polja dobimo z vpisom novega zapisa v tabelo 
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Izhodišča: 

- osnova za migracijo je tabela CBEVELA.HIDPOS, kjer so shranjeni upravni (tehnični) postopki enolično določeni s KO + IDPOS 

- vsak upravni postopek ima lahko nič, enega ali več zahtevkov določenih s kat. postopki (CBEVELA.HZAHTEVE) 

- vsak upravni postopek ima lahko nič, enega ali več izrekov, ki določajo spremembe na parceli (CBEVELA.HIZREK) 

- vsak zaključeni upravni postopek ima vlogo 

- Osnovna migracija je HIDPOS -> ENOTE_OBDELAVE. En postopek (SIFKO+IDPOS+PODDELILKA) je ena enota 

- Na eno enoto obdelave povežemo (preko X tabel vse objekte na postopku – CBEVELA.HIZREK, STA_PRIJAVE, DST_PRIJAVE 

- IDPOS:  varchar(14): 4 sifko, 5 idpos, 3 poddelilka, KS ali ZK 

 

 

6.2.2.1 Migracija podatkov zaključenih postopkov v Kataster (shema NEP) 

 

NEP_POS.ENOTE_OBDELAVE Izvorni model ZK Izvorni model KS 

Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja 

ENOTA_OBDELAVE_ID:  

NUMBER(28) 

Enolicni identifikator. Za vsak zapis (ki ustreza SIFKO+IDPOS) v HIZREK 

naredimo zapis v ENOTE_OBDELAVE 

Za vsak zapis v tabeli STA_PRIJAVE oziroma 

DST_PRIJAVE naredimo zapis v ENOTE_OBDELAVE 

POSTOPEK_ID:  

NUMBER(28) 

ID postopka v graficnem 

delu 

    

IDPOS:  VARCHAR2(14) ID postopka v upravnem 

delu 

HIZREK.ID_POS:  

ID_POS: VARCHAR2(8) 

Polna številka IDPOS (s 

poddelilko) 

PRIJAVE.STEV: NUMBER(5,0) + 

PRIJAVE.STEV_P: NUMBER(4,0) 

št. postopka 

 

 

 

 

 

 

NEP_POS.ENOTE_OBDELAVE_X_PARCELE Izvorni model ZK 
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Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja 

ENOTA_OBDELAVE_X_

PARCELA_ID:  

NUMBER(28) 

Enolicni identifikator. Posamezne zapise v ENOTE_OBDELAVE tukaj povežemo s posameznimi 

parcelami 

ENOTA_OBDELAVE_ID:  

NUMBER(28) 

ID enote obdelave - povezava na 

enote_obdelave. 

  

PARCELA_POS_ID:  

NUMBER(28) 

Enolicni identifikator parcele v 

postopkovni shemi. 

PARCELE.PARCELA_POS_ID Enolicni identifikator v postopkovni 

shemi. 

PARCELA_EID:  

NUMBER(28) 

Enolicni ID parcele znotraj Katastra PARCELE.EID Enolicni ID znotraj Katastra. 

SPREMEMBA:  

VARCHAR2(1) 

Vse migrirane enote obdelave imajo 

vrednost tega polja 0 

  

 

 

NEP_POS.ENOTE_OBDELAVE_X_STAVBE Izvorni model KS 

Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja 

ENOTA_OBDELAVE_X_S

TAVBA_ID:  

NUMBER(28) 

Enolicni identifikator. Posamezne zapise v ENOTE_OBDELAVE tukaj povežemo s posameznimi deli 

stavb 

ENOTA_OBDELAVE_ID:  

NUMBER(28) 

ID enote obdelave - povezava na 

enote_obdelave. 

  

STAVBA_POS_ID:  

NUMBER(28) 

Enolicni identifikator dela stavbe v 

postopkovni shemi. 

STAVBE.STAVBA_POS_ID Enolicni identifikator v postopkovni 

shemi. 

SPREMEMBA:  

VARCHAR2(1) 

Datum in cas zadnje spremembe 

zapisa. 

  

STAVBA_EID:  

NUMBER(28) 

Enolicni ID dela stavbe znotraj 

Katastra 

STAVBE.EID Enolicni ID znotraj Katastra. 
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NEP_POS. ENOTE_OBDELAVE_X_DELI_STAVB Izvorni model KS 

Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja 

ENOTA_OBDELAVE_X_

DEL_STAVBE_ID:  

NUMBER(28) 

Enolicni identifikator. Posamezne zapise v ENOTE_OBDELAVE tukaj povežemo s posameznimi deli 

stavb 

ENOTA_OBDELAVE_ID:  

NUMBER(28) 

ID enote obdelave - povezava na 

enote_obdelave. 

  

DEL_STAVBE_POS_ID: 

NUMBER(28) 

Enolicni identifikator dela stavbe v 

postopkovni shemi. 

DELI_STAVB.DEL_STAVBE_POS_ID Enolicni identifikator v postopkovni 

shemi. 

SPREMEMBA: 

VARCHAR2(1) 

Datum in cas zadnje spremembe 

zapisa. 

  

DEL_STAVBE_EID:  

NUMBER(28) 

Enolicni ID dela stavbe znotraj 

Katastra 

DELI_STAVB.EID Enolicni ID znotraj Katastra. 
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6.2.2.1 Migracija podatkov zaključenih postopkov v Delovodnik (shema DLV) 

  

DLV_PROCESI Izvorni model ZK Izvorni model KS 

Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja 

PROCES_ID:  

NUMBER(10) 

Enolični identifikator 

procesa 

Za vsak zapis v NEP_POS.ELABORATI naredimo 

zapis v DLV_PROCESI 

Za vsak zapis v NEP_POS.ELABORATI naredimo 

zapis v DLV_PROCESI 

SIFRA_PROCESA: 

VARCHAR2(20) 

DLV_VRSTE_PROCESOV 
Šifrant tipov procesov (npr. T3, T4, 

T2 predlog, T2 izgradnja) 

Vsi migrirani procesi so T2, tj. evidentiranje podatkov o nepremičninah, za vsak 

proces je treba določiti še tip procesa (DLV_TIPI_PROCESOV) 

DATUM_ZACETKA: 

DATE 

Datum začetka izvajanja 

poziva (datum kreiranja 

procesa za pozivanje). 

HIDPOS.D_IDPOS: DATE Datum odprtja 

postopka 

PRIJAVE.DATUM: DATE Datum odprtja 

postopka 

DATUM_KONCA: 

DATE 

Datum zaključka procesa HIDPOS.D_ZAKLJUC: 

DATE 

Datum zaključka 

postopka 

PRIJAVE.UVDAT: DATE Datum uveljavitve 

STEVILKA_ZADEVE: 

VARCHAR2(512)  

  

Številka zadeve v 

enotnem sistemu 

številčenja 

HVLOGA.VLOGA: 

VARCHAR2(14) 

Številka vloge polna 

z klasifikacijo in 

letnico 

VLOGE. STVLOGE: 

VARCHAR2(16 BYTE) 

Cela številka vloge 

(14-mestna številka) 

DATUM_ZAKLJUCKA: 

DATE  

Datum zaključka procesa HIDPOS.D_ZAKLJUC: 

DATE 

Datum zaključka 

postopka 

PRIJAVE.UVDAT: DATE Datum uveljavitve 

DATUM_DOKONCNOSTI: 

DATE    

Datum dokončnosti 

procesa 

HVLOGA .D_AD_ACTA: 

DATE 

Datum adacta vloge PRIJAVE.DAT_KON: 

DATE 

Datum dokončnosti 

 STEVILKA_POSTOPKA Številka tehničnega 

postopka 

V polje STEVILKA_POSTOPKA se prenaša sestavljeno polje IDPOS-a (brez 

podelilke) z naslednjimi izvornimi podatki: GP, SIFKO, IDPOS 

 PROCES_ID_POVEZAN Id povezanega procesa 

(npr. v primeru T7 id 

odprtega T2, v primeru 

T2 pa id procesa T7) 

Priključene vloge (ZK): 

o Združujemo dve vlogi v novo vlogo. Stari vlogi 

sta ukinjeni. Naprej se izvaja 

nova vloga. 

o Priključimo eno vlogo k drugi (soseda) – 

Tehnična priključitev. V naprej se 

NULL 
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pelje ena vloga. 
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DLV_PROC_KAT_POSTOPKI Izvorni model ZK Izvorni model KS 

Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja 

PROC_KAT_POSTOPEK_ID 

NUMBER(10) 

Enolični identifikator 

katastrskega 

postopka v procesu 

za vsak zapis v tabeli NEP_POS.POSTOPKI 

naredimo zapis v  DLV_PROC_KAT_POSTOPKI 

za vsak zapis v tabeli NEP_POS.POSTOPKI 

naredimo zapis v  DLV_PROC_KAT_POSTOPKI 

PROCES_ID 

NUMBER(10) 

     

TIP_KAT_POSTOPEK_ID 

NUMBER(10) 

ID tipa katastrskega 

postopka 

HZAHTEVE.POSTOPEK: 

VARCHAR2(2) 

Šifra postopka PRIJAVE.VRP_VRSTA: 

NUMBER(2,0) in  

VRP_PODVRSTA: 

NUMBER(2,0) 

vrsta in podvrsta 

postopka 

STEVILKA 

VARCHAR2(400) 

Številka katastrskega 

postopka 

zaporedna številka postopka znotraj migriranega procesa 

 

ODLOCITEV_POSTOPEK 

VARCHAR2(12) 

Kakšna odločitev je 

sprejeta na nivoju 

katastrskega 

postopka (dopolnitev, 

pozitivna, negativna, 

drugo mnjenje, ...) 

HZAHTEVE.TIP_AA: 

VARCHAR2(2) 

Tip adacta 05-

rešena,… 

PRIJAVE.STPOS_SIF: 

NUMBER(2,0) 

Šifra statusa postopka 

DATUM_DOKONCNOSTI 

DATE 

Datum dokončnosti 

katastrskega 

postopka 

HZAHTEVE.D_AD_ACTA: 

DATE 

Datum adacta vloge PRIJAVE.DAT_KON: 

DATE 

Datum dokončnosti 

PODDELILKA 

VARCHAR2(400) 

Poddelilka (za 

migirirane postopke) 

HZAHTEVE.ZAHTEVEK:  

NUMBER(3) 

Številka zahtevka v 

okviru zahteve 

PRIJAVE.STEV_P: 

NUMBER(4,0) 

Poddelilka 
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DLV_PROC_ENOTE Izvorni model ZK Izvorni model KS 

Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja 

PROC_ENOTA_ID: 

NUMBER(10) 

Enolični identifikator 

enote v procesu 

za vsak objekt IDPOS-a vezan na NEP_POS.ENOTE_OBDELAVE naredimo zapis v DLV_PROC_ENOTE 

PROCES_ID: 

NUMBER(10) 

ID procesa     

TIP_ENOTE: 

VARCHAR2(12) 

Tip enote (parcela, 

stavba, ...) 

    

KO_ID: NUMBER(28) ID katastrske občine     

PARCELA_ID: 

NUMBER(28) 

Identifikator parcele     

ST_PARCELE: 

VARCHAR2(40) 

Sestavljena številka 

parcele 

    

STAVBA_ID: NUMBER Identifikator stavbe     

ST_STAVBE: NUMBER Številka stavbe     

DEL_STAVBE_ID: 

NUMBER(28) 

Identifikator dela 

stavbe 

    

ST_DELA_STAVBE: 

NUMBER 

Številka dela stavbe     

 

DLV_PROC_ENOTE_X_KAT_POST Izvorni model ZK Izvorni model KS 

Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja Ime polja Opis polja 

PROC_ENOTA_X_KP_ID 

NUMBER(10) 

Enolični identifikator 

povezave enote s 

katastrskim postopkom 

v procesu 

Povežemo posamezne DLV_PROC_ENOTE (objekte IDPOS-a) z ustreznim katastrskim postopkom 

PROC_ENOTA_ID 

NUMBER(10) 

ID enote v procesu     
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PROC_KAT_POSTOPEK_ID 

NUMBER(10) 

Id katastrskega 

postopka v procesu 
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6.2.2.2 Šifranti za migracijo zaključenih postopov 

Na koncu vsakega šifranta je navedeno kam v novo shemo naj bi se migriral. 

 

6.2.2.2.1 CBEVELA.HIZREK.DELO 

 

01 SPREMENJENA NEP_POS. 

ENOTE_OBDELAVE_X_PARCELE. 

SPREMEMBA 

02 NOVA 

03 UKINJENA 

04 KOMASACIJA 

05 IZ KO V KO 

06 USKLAJEVANJE 

07 BREZ SPREMEMB 
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6.2.2.2.2 CBEVELA.POSTOPEK 

00 OSTALO 51 SPR.KATASTRSKE KULTURE-RAZREDA 

01 SPREMEMBA KATASTRSKEGA RAZREDA 52 SPREMEMBA VRSTE RABE 

02 SPREMEMBA VRSTE RABE 53 PARCELACIJA (ZEN) 

03 PARCELACIJA 54 UREDITEV MEJE (ZEN) 

04 MEJNO UGOTOVITVENI POSTOPEK 55 OBNOVA DOKONČNE MEJE (ZEN) 

05 PRENOS POSESTNE MEJE 56 EVIDENTIRANJE SODNIH AKTOV 

06 SODNA DOLOČITEV MEJE 57 NOVA IZMERA 

07 NOVA IZMERA 58 IZRAVNAVA MEJE 

08 IZMERA DOLŽINSKIH OBJEKTOV 59 UREJENE MEJE DO ZEN 

09 KOMASACIJA ZEMLJIŠČ 60 REZERVIRANO ZA KOMASACIJE 

10 PRITOŽBA 61 UGOTOVITEV DOKONČNOSTI MEJ 

11 PREVZEM SPREMEMB 62 PARCELACIJA-DENACIONALIZACIJA 

12 REVIZIJA VRST RABE 63 SPREMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA 

13 ZDRUŽITEV PARCEL 64 SPREMEMBA DEJANSKE RABE 

14 ODPRAVA NESKLADIJ-SPR.VPISA ZK 70 UPRAVNA KOMASACIJA 

15 POSESTNI LIST 71 POGODBENA KOMASACIJA 

16 LASTNINSKI LIST 73 USKLADITEV MEJA KO 

17 IZDAJANJE KOPIJE NAČRTA 75 IZBOLJŠAVA LOKAC.PODATKOV 

18 POTRDILO O PARCELI 76 OŠTEVILČBA LOMNIH TOČK ZKP 

19 DOLOČITEV OBODA OBMOČJA 77 HOMOGENIZACIJA ZK 

20 TEHNIČNO POROČILO OZNAČITVE 78 PREVEDBA V ZPS* 

21 USKLADITEV POD.O PARC.ŠTEVILKAH 79 OBNOVA POSTOPKA 

22 PREVEDBA VRST RABE 99 PLOMBIRANJE IN REZERVACIJA 

23 USKLADITEV MEJA KO DLV_PROC_KAT_POSTOPKI.TIP_KAT_POSTOPEK_ID 
24 PRENOS KOMPLEKSA V NUM. KAT. 

25 TRANSFORMACIJA-EDITIRANJE 

26 VRNITEV V STARO STANJE 
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27 NASTAVITEV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA 

28 SPREMEMBA MEJE KO 

29 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA 

31 IZDAJANJE PL Z MAPNO KOPIJO 

32 IZDAJANJE LL Z MAPNO KOPIJO 

33 IZDAJA POD. - POD.O PARCELI(ZEN) 

34 NAROČILO ZA IZDAJO PODATKOV 

40 EVIDENTIR.ZEMLJIŠČA POD STAVBO 

50 OSTALO 

6.2.2.2.3 HVLOGA.VR_VLOGE 

 

00 34 

01 50 

02 52 

03 53 

04 54 

05 H 

06 ZA 

07 DLV_PROC_OSEBE.TIP_OSEBE (tip vlagatelja) 

08 

09 

1 

14 

 

6.2.2.2.4 STAVBE.PRIJAVE.VRP_VRSTA: NUMBER(2,0) in  VRP_PODVRSTA: NUMBER(2,0) 

VRP_VRST

A 

VRP_PODVRST

A 

VRP_VRST

A 

VRP_PODVRST

A 

VRP_VRSTA VRP_PODVRSTA 

1 0 8 3 12 1 
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1 2 8 4 12 2 

2 0 8 5 12 3 

3 1 9 1 12 4 

3 2 9 2 12 5 

3 3 10 0 13 1 

3 4 10 1 13 2 

4 1 10 2 13 3 

4 2 11 1 13 4 

4 3 11 2 14 1 

4 4 11 3 14 2 

5 1 11 4 14 3 

5 2 11 5 14 4 

5 3 11 6 14 5 

6 0 11 7 DLV_PROC_KAT_POSTOPKI.TIP_KAT_POSTOPEK

_ID 

7 0 11 8 

8 1 11 9 

8 2 11 10 

6.2.2.2.5 STAVBE.STA_PRIJAVE.STSPR_SIF 

A Sprememba atributov NEP_POS. 

ENOTE_OBDELAVE_X_STAVBE. 

SPREMEMBA 

B Brisanje stavbe 

D Dodajanje stavbe 

G Sprememba grafike 

N Brez sprememb 

P P Prvotno polnenje baze 

S Sprememba atributov in grafike 

Z Vračanje v zgodovino 

6.2.2.2.6 STAVBE.DST_PRIJAVE.DSTSPR_SIF 

B Brisanje dela stavbe 
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D Dodajanje dela stavbe NEP_POS. 

ENOTE_OBDELAVE_X_DELI_STAVB. 

SPREMEMBA 

S Sprememba atributov in grafike 

 

6.2.2.2.7 STAVBE. VRV_SIF 

1 Na zahtevo stranke  DLV_PROC_OSEBE.TIP_OSEBE (tip vlagatelja) 

2 Po uradni dolžnosti  

3 Na zahtevo sodišča 
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6.2.3 Kontrole in migracija podatkov registrskih (verjetnih) lastnikov nepremičnin 

 

V nadaljevanju je podrobneje opisana migracija treh sklopov podatkov in sicer: 

 obstoječih podatkov lastnikov nepremičnin iz zemljiške knjige 

 obstoječih podatkov o verjetnih lastnikih nepremičnin 

 obstoječih podatkov o upravljavcih nepremičnin 
 

Za vsak sklop so: 

 podane kontrole nad podatki izvornih evidenc, ki so vir za vzpostavitev v nov podatkovni 
model 

 podana pravila, ki določajo način prenosa podatkov iz izvornih evidenc v nov podatkovni 
model 

 

Nekateri opisi so zaradi preglednosti podani v ločenih prilogah in sicer: 

 kontrole podatkov v dokumentu Priloga 7 - Kontrole verjetni lastniki in upravljavci.xlsx 
 
 

6.2.3.1 Načela migracije podatkov o lastnikih, registrskih (verjetnih) lastnikih in upravljavcih 

 Izvorni podatki za migracijo lastnikov so: 
o podatki zemljiške knjige: 

 za vse lastnike vseh parcel 
 za vse stavbe povezane s parcelo so lastniki delov stavb lastniki iz parcel; 

tovrstni lastniki delov stavb ne bodo dodatno (fizično) zapisani v tabele 
lastništev v novem modelu, ampak bi se po potrebi pridobili iz povezav delov 
stavb s stavbami in stavb s parcelami 

 za vse lastnike delov stavb vpisanih z etažno lastnino 
o podatki REN (tabela REN_OSB_DSTPAR) – registrski (verjetni) lastniki: 

 Del stavbe, ki nima v ZKNJ vpisane etažne lastnine ima lahko naslednje 
lastnike: 

 vedno se dodeli lastnik iz parcele 

 če je vpisan v REN tudi registrski (verjetni) lastnik (cca 60.000 delov 
stavb), se le tega tudi prevzame 

 Izvorni podatki za migracijo upravljavcev parcel in delov stavb so: 
o podatki KS (tabela OSB_DSTPAR) 

 

6.2.3.2 Kontrole izvornih podatkov in migracija 

Podatke obstoječih evidenc se preverja s kontrolami, ki jih delimo na tri skupine: 

 kontrole, ki preverjajo ustreznost podatkov glede na nov podatkovni model 

 kontrole, ki preverjajo nujne vsebinske lastnosti podatkov 

 kontrole, ki preverjajo ostale lastnosti podatkov 
Za potrebe razvoja migracije in testiranja migriranih podatkov se vzpostavi začasne tabele, v katere 

se prenese podatke, ki zadoščajo prvi skupini kontrol. Podatke iz teh začasnih tabel se nato s 

postopkom migracije prenese v končne tabele, kjer se preveri njihova popolnost in pravilnost glede 

na izvorne evidence. 

Končna migracija se ne more izvesti, dokler podatki obstoječih evidenc ne zadoščajo prvi skupini 

kontrol. 
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Podatke, ki ne zadoščajo drugi skupini kontrol, se obdela avtomatsko v samem postopku migracije 

glede na pravila migracije. 

Podatke, ki ne zadoščajo tretji skupini, v postopku migracije prenesemo neobdelane (namen teh 

kontrol je, da se doseže boljšo pravilnost podatkov od zgolj nujno potrebne - kolikor bo to možno 

glede na čas in razpoložljivost referentov). 

Izvajanje kontrol in izvajanje migracije (testne in končne) je povezano in sicer je možno: 

 za posamezno kontrolo vedeti, katera polja preverja  

 za posamezna polja vedeti, v katere kontrole je polje vključeno 
 

6.2.3.3 Definiranje migracije 

Migracija je določena s pravili, ki opisujejo, kako se tabele v novem podatkovnem modelu katastra 

napolnijo glede na podatke izvornih evidenc. 

Pravila delimo na ravni: 

 splošna pravila migracije 

 splošna pravila migracije za tabele 

 pravila migracije za polja tabel 
Pri migraciji je potrebno upoštevati vse tri ravni pravil. 

 

 

6.2.3.4 Splošna pravila migracije 

V tem poglavju so navedena pravila, ki se nanašajo na več ciljnih tabel hkrati. 

Datum migracije: 

 v nekaterih tabelah je polje, kjer se vpisuje datum postopka 

 ob testnih izvajanjih se tu vpisuje vsakokratni datum izvedbe migracije 

 ob končni migraciji se tu vpiše datum, ki ga določi GURS 
Postopek migracije: 

 v nekaterih tabelah je polje, kjer se vpisuje ID postopka 

 ob testnih izvajanjih se tu vpisuje zaporedno vrednost izvedbe migracije 

 ob končni migraciji se tu vpiše ID postopka, ki ga določi GURS 
Uporabnik migracije: 

 v nekaterih tabelah je polje, kjer se vpisuje uporabnika 

 ob testnih izvajanjih se tu vpisuje uporabnika 'testna migracija' 

 ob končni migraciji se tu vpiše uporabnika, ki ga določi GURS 
Brez vrednosti: 

 v primerih, ko za neko ciljno polje vrednost ne obstaja, in za to polje obstaja šifrant, se zapiše 

vrednost iz šifranta tistega polja, ki pomeni, da vrednost ne obstaja (99) 

 v primerih, ko za neko ciljno polje vrednost ne obstaja, in za to polje šifrant NE obstaja, se 

zapiše vrednost NULL 

Začasno nedoločena vrednost: 

 v času testnih migracij (pred dokončno migracijo) se pri poljih, ki še nimajo definiranega 
pravila ali pa napake še niso odpravljene, vnese vrednosti -1 

 V končni migraciji vrednost -1 ne sme obstajati 
 

6.2.3.5 Model novega sistema KATASTER 

ER model za vodenje lastnikov in njihovih pravic na nepremičninah se vodi v shemi NEP, v treh 

tabelah: 

 OSEBE – seznam vse fizičnih in pravnih oseb, ki se vodijo v katastru 
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 IMETNIKI_LASTNISTVA – križna tabela med osebami in pravicami 

 PRAVICE_LASTNISTVA – pravice oz. povezave imetnikov z nepremičninami ter ustreznimi 
deleži 

Podrobnosti modela so prikazane na spodnji sliki: 

  

6.2.3.6 Lastniki 

V obstoječih evidencah je lastništvo nepremičnin v osnovi vodeno na dva načina: 

- s samodejno izmenjavo podatkov z zemljiško knjigo 
- kot neodvisni podatki v samih evidencah 

Podatki samih evidenc so nastali v času, ko še ni bilo neposredne povezave z zemljiško knjigo, ali pa 

so bili podatki dodatno vnešeni zaradi potreb nekaterih uporabnikov sistema po bolj ažurnih 

podatkih od zemljiške knjige. 

 

Koraki pri vzpostavljanju lastništva nepremičnin (parcel in delov stavb) v novem sistemu Kataster se 

delijo na dve fazi. 

 

V prvi fazi se izvede vzpostavitev lastništva na osnovi zemljiške knjige: 

 Prenos lastništva na parcele izključno iz lastništva parcel v zemljiški knjigi 

 Prenos lastništva na dele stavb v etažni lastnini iz lastništva delov stavb v zemljiški knjigi 
 

V drugi fazi se za nekatere dele stavb izvede še prenos dodatnih podatkov lastništva na dele stavb, ki 

niso v etažni lastnini, iz obstoječih registrskih lastnikov delov stavb. 

Ti dodatni podatki o lastništvu lahko služijo kot pomoč pri iskanju pravih lastnikov oz. nudijo boljše 

informacije o trenutnih uporabnikih delov stavb pri neažurnih podatkih v zemljiški knjigi. 

 

Sledita opisa obeh faz. 

 

6.2.3.7 Lastništvo iz zemljiške knjige 

 

Prenos podatkov lastnikov iz zemljiške knjige ni predmet te naloge.  

 

6.2.3.8 Lastništvo iz obstoječih registrskih podatkov  
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Prenos (migracija) podatkov iz obstoječih registrskih podatkov se izvede, ko je zaključena migracija 

podatkov o lastnikih iz zemljiške knjige. 

 

6.2.3.8.1 Viri podatkov lastništva iz obstoječih registrskih podatkov 

Osnovni vir so podatki registra nepremičnin ter nekateri pomožni podatki. 

 

Tabela OBV.REN_OSB_DSTPAR 

Tabela se uporabi kot vir za posamezne zapise lastništev na delih stavb. 

 
 

Tabela KATAS.LASTNIKI 

Tabela se uporabi kot možen vir za nekatere podatke o osebah v primeru, ko vrednosti EMŠO oz. MŠ 

ne najdemo v CRP oz. PRS. 

 

Tabela KATAS.NASLOVI 

Tabela se uporabi kot možen vir za podatke o naslovu za tuje osebe. 

 

Tabela NEP.DELI_STAVB 

Tabela se uporabi kot nabor delov stavb, za katere se išče verjetne lastnike. 

 

6.2.3.8.2 Kontrole virov podatkov 

Kontrole podatkov se opisane v Priloga 7 - Kontrole verjetni lastniki in upravljavci – maj 2020.xls 

 

6.2.3.8.3 Ciljne tabele 

Ciljne tabele v novem podatkovnem modelu: 

 NEP.OSEBE 

 NEP.IMETNIKI_LASTNISTVA 

 NEP.PRAVICE_LASTNISTVA 
 

REN_OSB_DSTPAR Tabela lastnikov delov stavb DST_SID NUMBER(8) DA

Enolični ključ, identif ikator 

dela stavbe (podatek iz 

katastra stavb).

Avto. Gen. št. 1

EMSO_MS VARCHAR2(13) NE EMŠO / MŠ / 2

ID_STA VARCHAR2 (9) NE

Identif ikator stavbe (prvih 4 

znakov za KO (KO_SIFKO), 

naslednji 5 znakov za 

številko stavbe (STEV)) 

/ Se ne uporablja v REN 4

ID_DST VARCHAR2 (12) NE

Identif ikator dela stavbe 

(prvih 4 znakov za KO 

(KO_SIFKO), naslednji 5 

znakov za številko stavbe 

(STEV), zadnji 3 znaki za 

stevilko dela stavbe 

(STEVDST)) 

/ Se ne uporablja v REN 4

UPORABNIK VARCHAR2(100Byte) NE
Uporabnik, kateri je kreiral 

zapis.

Uporabnik RPASS - ki je sprožil 

obdelavo
3

STAT_OSEBA VARCHAR2(1) NE Ali je stavbna pravica / Se ne uporablja v REN 4

TIP_LAST VARCHAR2(1) NE
O - oseba; S - stavba; D - del 

stavbe

O - oseba; S - stavba; D - del 

stavbe

Lahko bi podatek drugače 

dobili, se črta pri 

spremembi REN.

3

SIF_OSEBE NUMBER (2) NE Šifra osebe Se ne uporablja v REN 4

DELEZ_STEV NUMBER(8) NE Delež – števec / 2

DELEZ_IMEN NUMBER(8) NE Delež - imenovalec / 2

STATUS NUMBER(8) NE

Status. Trenutno ni v uporabi 

in glede na dogodke bo 

verjetno odstranjen.

/ Se ne uporablja v REN 4

DATUM DATE NE Datum kreiranja zapisa. / 3

DELEZ_STEV_IZR NUMBER NE
Izračunan delež lastništva - 

štev

Se izračuna vedno. ZMVN - 

Uredba 5.a člen
2

DELEZ_IMEN_IZR NUMBER NE
Izračunan delež latništva - 

imen

Se izračuna vedno. ZMVN - 

Uredba 5.a člen
2
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6.2.3.9 Dodatna pravila migracije za ciljne tabele za lastništvo iz obstoječih registrskih virov 

Poleg pravil v nadaljevanju je potrebno upoštevati tudi pravila iz poglavja Splošna pravila migracije. 

 

Podatke o verjetnih lastnikih se prenaša za tiste dele stavb iz tabele NEP.DELI_STAVB, za katere velja: 

 del stavbe v novem sistemu nima vpisanega nobenega lastnika, kar pomeni, da se v prejšnji fazi za ta del stavbe v zemljiški knjigi ni našlo nobenega 
lastnika 

 v primeru usklajenih podatkov med katastrom stavb in zemljiško knjigo so to obenem tisti deli stavb v NEP.DELI_STAVB, za katere ne obstaja noben 
lastnik v STAVBE.OSB_DSTPAR, za katerega velja STAT_OSEBA = 'P' 
 

Za te dele stavb se poišče vse zapise v OBV.REN_OSB_DSTPAR, za katere velja: 

 STAT_OSEBA = 'R' 
 

V nadaljevanju so podana še dodatna pravila oz. pojasnila za ciljne tabele. 

 

6.2.3.9.1 Ciljna tabela NEP.OSEBE 

Ta ciljna tabela vsebuje seznam vseh fizičnih in pravnih oseb, ki se vodijo v novem sistemu. Vanjo se vnese nove osebe, če vrednost njihovega 

OBV.REN_OSB_DSTPAR.EMSO_MS še ne obstaja v polju NEP.OSEBE.MS_OSEBE. V nasprotnem primeru se podatke lastništva za to osebo vnese le v preostali 

ciljni tabeli. 

 

Obstoječe vrednosti v polju OBV.REN_OSB_DSTPAR.EMSO_MS vsebujejo tudi t.i. fiktivne EMŠO-je, ki jih v nov sistem ne prenašamo (polje ostane prazno). 

 

Če ostanejo nepremičnine v NEP brez povezanih pravic in imetnikov, se vpiše lastnik »NEZNANI LASTNIK«, vendar šele takrat, ko ne najdemo lastnika niti v 

ZKNJ niti v REN. Zahteva se, da ima vsaka nepremičnina vpisanega lastnika. 

 

 

Polje Opis No

tN

ull 

PK Vir shema.tabela.polje Pravilo 

OSEBA_ID Enolicni identifikator. T T  Avtomatsko se določi ob migraciji. 
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IME_PRIIMEK Ime in priimek osebe. F F CRP, KATAS.LASTNIKI.IME Če OBV.REN_OSB_DSTPAR.EMSO_MS obstaja v CRP (v 

veljavnem stanju ali v zgodovini), se podatek prenese od 

tam, sicer iz KATAS.LASTNIKI.IME. 

NAZIV Naziv pravnega subjekta. F F PRS, KATAS.LASTNIKI.IME Če OBV.REN_OSB_DSTPAR.EMSO_MS obstaja v PRS (v 

veljavnem stanju ali v zgodovini), se podatek prenese od 

tam, sicer iz KATAS.LASTNIKI.IME. 

DATUM_ROJSTVA Datum rojstva. F F CRP Če OBV.REN_OSB_DSTPAR.EMSO_MS obstaja v CRP (v 

veljavnem stanju ali v zgodovini), se podatek prenese od 

tam, sicer se izračuna iz EMSO_MS, če ima vrednost 

EMŠO-obliko. 

DATUM_SMRTI Datum smrti. F F CRP Če OBV.REN_OSB_DSTPAR.EMSO_MS obstaja v CRP (v 

veljavnem stanju ali v zgodovini), se podatek prenese od 

tam, sicer ostane prazno. 

DRZAVLJANSTVO_ID Državljanstvo osebe. F F CRP, KATAS.LASTNIKI.DRZAVLJ, 

šifrant držav 

Če OBV.REN_OSB_DSTPAR.EMSO_MS obstaja v CRP (v 

veljavnem stanju ali v zgodovini), se podatek prenese od 

tam, sicer iz KATAS.LASTNIKI.DRZAVLJ. 

MS_OSEBE Maticna številka fizicne ali pravne osebe. F F OBV.REN_OSB_DSTPAR.EMSO_

MS 

Vrednost EMSO_MS se vnese, če ne gre za fiktivni EMŠO, 

sicer ostane prazno. 

TIP Tip osebe (1 = fizicna oseba, 2 = pravna 

oseba, 9 = ostalo). 

T F OBV.REN_OSB_DSTPAR.EMSO_

MS 

1, če EMSO_MS obstaja v CRP (v veljavnem stanju ali v 

zgodovini) ali če gre za fiktiven EMŠO 

2, če EMSO_MS obstaja v PRS (v veljavnem stanju ali v 

zgodovini) 

9 za ostale vrednosti 

PLOMBA Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis 

ni plombiran, <sifra> = zapis je plombiran 

z eno ali vec plombami - šifra je povezava 

na PLOMBE.SIFRA. 

F F  Ostane prazno, ker v času migracije ne bo odprtih drugih 

postopkov. 

POSTOPEK_ID ID postopka v graficnem delu. F F  Glej splošno pravilo Postopek migracije. 

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  Glej splošno pravilo Datum migracije. 

HS_ID_NASLOV Referenca na hišno številko naslova. F F CRP, PRS, RPE, 

KATAS.LASTNIKI.HS_MID 

Glede na naslov osebe v CRP in PRS se poišče vrednost v 

RPE. Če postopek ne uspe, se vrednost v RPE poišče glede 

na KATAS.LASTNIKI.HS_MID, sicer ostane prazno. 
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HS_ID_VROCANJE Referenca na hišno številko vrocanja. F F CRP, PRS, 

KATAS.LASTNIKI.HS_MID 

Glede na naslov osebe v CRP in PRS se poišče vrednost v 

RPE. Če postopek ne uspe, ostane prazno. 

NASLOV Naslov stalnega prebivališča za tujo 

osebo/podjetje 

F F KATAS.LASTNIKI, KATAS.NASLOVI Glede na KATAS.LASTNIKI.NSL_SIFRA se poišče vrednost v 

KATAS.NASLOVI.NSL_IME, sicer ostane prazno. 

NASLOV_VROCANJE Naslov za vrocanje za tujo osebo/podjetje F F KATAS.LASTNIKI Ostane prazno. 

VIR Nastane ob migraciji. VIR je 1(CRP, PRS), 2 

GURS Migracija, 3 ZKNJ migracija 

  1 ali 2 Fizično polje v NEP.OSEBE@GURS_PRODB še ne obstaja. 

1, če je polje MS_OSEBE polno in vrednost obstaja v CRP 

oz. PRS (v veljavnem stanju ali v zgodovini) 

2, če je polje MS_OSEBE polno in vrednost ne obstaja v 

CRP oz. PRS (v veljavnem stanju ali v zgodovini) 

2, če je polje MS_OSEBE prazno 

 

6.2.3.9.2 Ciljna tabela NEP.IMETNIKI_LASTNISTVA 

Gre za križno tabelo med osebami v NEP.OSEBE in pravicami v NEP.PRAVICE_LASTNIŠTVA.  

Za vsako osebo iz NEP_OSEBE, ki ima lastninsko pravico (registrski lastnik) se vnese njegove pravice lastništva na nepremičninah: 

 najprej se te lastnike vnese nove osebe iz NEP.OSEBE.OSEBA_ID 

 po vnosu pravic v NEP.PRAVICE_LASTNISTVA pa se izvede še povezovanje tako, da se vnese ustrezno vrednost PRAVICA_LASTNISTVA_ID za 
določeno NEP.OSEBA_ID 
 

Polje Opis No

tN

ull 

PK Vir shema.tabela.polje Pravilo 

IMETNIK_LASTNISTV

A_ID 

Enolicni identifikator. T T  Avtomatsko se določi ob migraciji. 

OSEBA_ID Referenca na osebo, ko je lastnik oseba. F F NEP.OSEBE.OSEBA_ID  

 

Vnese se vrednost OSEBA_ID za lastništvo, ki se trenutno 

prenaša. 

TIP_LASTNIKA Tip lastnika: 1 = lastninska pravica, 2 = 

stavbna pravica, 3 = registrski lastnik 

 

F F 3  

DELEZ_STEVEC Števec deleža imetnika lastnišva. T F OBV.REN_OSB_DSTPAR. 

DELEZ_STEV 
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DELEZ_IMENOVALEC Imenovalec deleža imetnika lastništva. T F OBV.REN_OSB_DSTPAR. 

DELEZ_IMEN 

 

IZRACUNAN_DELEZ_

STEVEC 

Izračunan števec deleža imetnika 

lastništva. 

F F  Ostane prazno. 

Se polni kasneje za primere, ko vsota deležev na 

nepremičnini ni enaka 1 (lahko je večja ali manjša). 

IZRACUNAN_DELEZ_I

MENOVALEC 

Izračunan imenovalec deleža imetnika 

lastništva. 

F F  Ostane prazno. 

Se polni kasneje za primere, ko vsota deležev na 

nepremičnini ni enaka 1 (lahko je večja ali manjša). 

DATUM_VPISA Datum vpisa. T F OBV.REN_OSB_DSTPAR.DATUM  

DATUM_IZBRISA Datum izbrisa. F F  Ostane prazno, ker ne prenašamo arhivskih podatkov. 

PLOMBA Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis 

ni plombiran, <sifra> = zapis je plombiran 

z eno ali vec plombami - šifra je povezava 

na PLOMBE.SIFRA. 

F F  Ostane prazno, ker v času migracije ne bo odprtih drugih 

postopkov. 

POSTOPEK_ID ID postopka v grafičnem delu. F F  Glej splošno pravilo Postopek migracije. 

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  Glej splošno pravilo Datum migracije. 

PRAVICA_LASTNISTV

A_ID 

Referenca na pravico lastništva. F F NEP.PRAVICE_LASTNISTVA.PRAVI

CA_LASTNISTVA_ID 

Vnese se vrednost PRAVICA_LASTNISTVA_ID za lastništvo, 

ki se trenutno prenaša. 

DEL_STAVBE_ID Referenca na del stavbe. F F  Ostane prazno. 

PARCELA_ID Referenca na parcelo. F F  Ostane prazno. 

 

6.2.3.9.3 Ciljna tabela NEP.PRAVICE_LASTNISTVA 

V tej ciljni tabeli je seznam pravic na nepremičninah, ki jih imajo imetniki lastništva. 

Vnese se pravice, ki jih imajo registrski lastniki na delih stavb. 

 

Polje Opis No

tN

ull 

PK Vir shema.tabela.polje Pravilo 

PRAVICA_LASTNISTV

A_ID 

Enolični identifikator. T T  Avtomatsko se določi ob migraciji. 
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DELEZ_STEVEC Števec deleža lastništva. F F OBV.REN_OSB_DSTPAR.DELEZ_S

TEV 

 

DELEZ_IMENOVALEC Imenovalec deleža lastništva. F F OBV.REN_OSB_DSTPAR.DELEZ_I

MEN 

 

DATUM_VPISA Datum vpisa. T F OBV.REN_OSB_DSTPAR.DATUM  

DATUM_IZBRISA Datum izbrisa. F F  Ostane prazno, ker ne prenašamo arhivskih podatkov. 

PLOMBA Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis 

ni plombiran, <sifra> = zapis je plombiran 

z eno ali vec plombami - šifra je povezava 

na PLOMBE.SIFRA. 

F F  Ostane prazno, ker v času migracije ne bo odprtih drugih 

postopkov. 

POSTOPEK_ID ID postopka v grafičnem delu. F F  Glej splošno pravilo Postopek migracije. 

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  Glej splošno pravilo Datum migracije. 

DEL_STAVBE_ID Referenca na del stavbe. F F NEP.DELI_STAVB.DEL_STAVBE_I

D, NEP.STAVBE.KO_ID, 

NEP.STAVBE.ST_STAVBE , 

OBV.REN_OSB_DSTPAR.DST_SID, 

OBV.REN_DELISTAVB.STEVDST, 

OBV.REN_STAVBE.KO_SIFKO, 

OBV.REN_STAVBE.STEV 

Vnese se vrednost NEP.DELI_STAVB.DEL_STAVBE_ID, ki 

odraža enak del stavbe kot v izvorni evidenci. 

PARCELA_ID Referenca na parcelo. F F  Ostane prazno. 

Za parcele verjetni lastniki ne obstajajo. 

TIP_LASTNISTVA Tip lastništva F F  Manjka šifrant. Šifrant pripravi izvajalec IPNE na osnovi 

podatkov zemljiške knjige. V ta šifrant vse doda še šifro za 

registrske lastnike. 
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6.2.4 Kontrole in migracija podatkov upravljavcev nepremičnin 

Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik ali do sedaj vpisani lastnik delov stavb v registru nepremičnin 

je RS ali ki so javno dobro v upravljanju RS, so državni organi in osebe javnega prava, ki jim je pravica 

upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga 

sprejme Vlada RS, ali s sklepom vlade. 

Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik ali do sedaj vpisani lastnik delov stavb v registru nepremičnin 

so samoupravne lokalne skupnosti ali ki so javno dobro v upravljanju samoupravnih lokalnih 

skupnosti, so organi samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jim je pravica 

upravljanja nepremičnin podeljena z akti samoupravne lokalne skupnosti. 

Vsaka nepremičnina v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti ima upravljavca. 

 

6.2.4.1 Viri podatkov upravljavcev 

Obstoječi podatki o upravljavcih se v obstoječih evidencah vodijo v katastru stavb. 

 

6.2.4.1.1 Tabela STAVBE.OSB_DSTPAR 

Tabela je vir za vse podatke o upravljavcih, tako glede samega nabora oseb, ki so upravljavci (zaradi 

neažurnosti se ne ne uporabi tabele STAVBE.UPRAVLJAVCI), kot tudi podatkov o tem, na katerih delih 

stavb oz. parcelah imajo upravljavske pravice. 
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6.2.4.1.2 Tabela KATAS.LASTNIKI 

Tabela se uporabi kot možen vir za nekatere podatke o osebah v primeru, ko vrednosti EMŠO oz. MŠ 

ne najdemo v CRP oz. PRS. 

 

6.2.4.1.3 Tabela KATAS.NASLOVI 

Tabela se uporabi kot možen vir za podatke o naslovu za tuje osebe. 

 

6.2.4.1.4 Tabela NEP.PARCELE 

Tabela se uporabi za pridobitev ustreznega ID-ja parcele v novem sistemu glede na obstoječe zapise o 

upravljavcih na parceli. 

 

6.2.4.2 Kontrole virov podatkov 

Kontrole podatkov se opisane v Priloga 7 - Kontrole verjetni lastniki in upravljavci – maj 2020.xls 

 

OSB_DSTPAR
Tabela lastnikov delov 

stavb (stanovanj, etaž,itd.)
OK ID NUMBER (11) DA

Enolični ID zapisa v tabeli 

oseb - Feature ID
1

OK
ID_OSEBA VARCHAR2 (13 Byte) NE

EMŠO ali MŠ 

lastnika/upravljalca

 ZEN, 73. 76. in 22. člen;Podatek ni 

obvezen zaradi minimalnega vpisa.
2

OK

DST_SID NUMBER (8) NE SID dela stavbe

Isti podatek je tu poimenovan DST_SID, 

v tabeli deli stavb pa SID. V bodoče naj 

bodo polja z istim atributom enako 

poimenovana.

1

OK
STA_SID NUMBER (8) NE SID stavbe

V bodoče naj bodo polja z istim 

atributom enako imenovano.
1

OK

TIP_LAST CHAR (1 Byte) NE Tip lastnika

O - oseba; S - 

stavba; D - del 

stavbe

ZEN, 73. člen in 75. člen;  Za potrebe 

skupne lastnine, so lahko lastniki npr. 

hodnika deli stavb (stanovanja).7

2

OK
TIP_OSEBA CHAR (1 Byte) DA Tip osebe

L - Lastnik; U - 

Upravljavec
ZEN, 73. 76. in 22. člen; 2

OK
TIP_DSTPAR CHAR (1 Byte) DA Tip nepremičnine:

D - Del stavbe, P- 

Parcela 
Samo za upravljavce 2

OK

ZAK CHAR (1 Byte) DA Stanje podatkov: 

A - Aktivno, Z - 

Zgodovina, N - v 

postopku

3

OK

STAT_OSEBA CHAR (1 Byte) NE Status osebe

P - Pravi lastnik, V - 

Verjetni lastnik, S - 

Stavbna pravica, Z - 

Začasni upravljavec, 

D - Dokončni 

upravljavec

2

OK
DZAC DATE

Datum začetka veljavnosti 

zapisa
Veljavnosti cele vrstice 3

OK
DKON DATE DA

Datum konca veljavnosti 

zapisa
Veljavnosti cele vrstice 3

OK

ID_STA VARCHAR2 (9 Byte) NE
Številka stavbe – če je tip 

lastnika S

Atribut se prebere iz govorečih 

identifikatorjev (kot so tudi na sklepu 

zemljiške knjige).

2

OK

ID_DST VARCHAR2 (13 Byte) NE
Številka dela stavbe – če 

je tip lastnika D

Atribut se prebere iz govorečih 

identifikatorjev (kot so tudi na sklepu 

zemljiške knjige).

2

OK PRI_ID NUMBER (8) DA ID postopka ID iz tabele PRIJAVE 3

OK PAR_KO_SIFKO NUMBER (4) NE KO parcele 1

OK
PAR_VRSTAP NUMBER (1) NE Vrsta parcele

0 - zemljiška, 1 - 

stavbna
Z namenom za upravljavce 2

OK PAR_STEV NUMBER (4) NE Števec parcelne številke Z namenom za upravljavce 2

OK
PAR_PODD NUMBER (4) NE

Poddelilka parcelne 

številke
Z namenom za upravljavce 2

OK STSKLVL VARCHAR2 (20 Byte) NE Številka sklepa vlade Z namenom za upravljavce 2

OK DATSKLVL DATE NE Datum sklepa vlade Z namenom za upravljavce 2

OK
DELEZ VARCHAR2 (20 Byte) NE

Delež lastništva (z 

ulomkom)
2

OK DELEZS NUMBER (10) NE Delež lastništva - števec 2

OK
DELEZI NUMBER (10) NE

Delež lastništva - 

imenovalec
2

OK

PRI_ZKL NUMBER (8) NE

ID postopka zaključka 

zapisa, v primeru izbrisa 

dela stavbe ima ID 

negativni predznak

3

OK
IME VARCHAR2 (100 Byte) NE Ime priimek naslov

Izvajalci pišejo ta podatek, če ne 

pridobijo EMŠO.
2

OK
LETA NUMBER (2) NE

Dolžina trajanja stavbne 

pravice v letih
 1-99 2

OK

STSPR_SIF VARCHAR2 (1 Byte) NE
Status spremembe 

podatkov

Atribut ni v uporabi. 

Obstaja enak atribut 

na stavbe_gr, ki ima 

vrednosti: Z - Vrač. v 

zgo., N - Brez spr., 

B - Brisanje sta., S - 

Spr. Atrib. in grafike, 

D - Dodajanje sta., G 

- Spr. grafike, P - 

Prvotno polnjenje 

grafike, A - Spr. 

atrib.

Podatek je obvezen v izmenjevalni 

datoteki, v bazi zapis ni potreben.
3

OK

DTE_SPR DATE NE
Sistemski datum, zadnje 

spremembe zapisa

Datum se zabeleži, tudi v primeru 

ročnega popravka v tabeli. Velja za 

primere, ko ni bilo postopka. Zaželjeno 

je da se uporablja tudi v bodoče - 

dovoljeni ročni posegi v bazo.

3
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6.2.4.3 Ciljne tabele 

Ciljne tabele v novem podatkovnem modelu: 

 NEP.OSEBE 
 NEP.UPRAVLJAVCI 

 NEP.UPRAVLJAVCI_X_DELI_STAVB 

 NEP. UPRAVLJAVCI_X_PARCELE 
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6.2.4.4 Dodatna pravila migracije za ciljne tabele 

V nadaljevanju so podana še dodatna pravila oz. pojasnila za ciljne tabele. 

 

6.2.4.4.1 Ciljna tabela NEP.OSEBE 

V to ciljno tabelo se vnese nove osebe (upravljavce), če vrednost njihovega STAVBE.OSB_DSTPAR.ID_OSEBA še ne obstaja v polju NEP.OSEBE.MS_OSEBE. V 

nasprotnem primeru se podatke upravljavca vnese le v preostale ciljne tabele. 

Podatke pridobimo tako, da v izvorni tabeli STAVBE.OSB_DSTPAR poiščemo enolične vrednosti ID_OSEBA, za katere hkrati velja: 

 ZAK = 'A' 
 TIP_OSEBA = 'U' 

V to ciljno tabelo nato vnesemo tako pridobljene matične številke upravljavcev ter ostale podatke. 

V novi sistem prenašamo samo: 

 MŠ-je pravnih oseb, ki obstajajo v PRS 
Obstoječe vrednosti v polju STAVBE.OSB_DSTPAR.ID_OSEBA vsebujejo tudi t.i. fiktivne EMŠO-je, ki jih v novi sistem ne prenašamo. V primeru vrednosti 

STAVBE.OSB_DSTPAR.ID_OSEBA, ki ga ne najdemo v CRP in PRS, se obstoječi zapis o lastništvu vseeno prenese v ciljne tabele tako, da je polje MS_OSEBE 

prazno. 

 

Polje Opis No

tN

ull 

PK Vir shema.tabela.polje Pravilo 

OSEBA_ID Enolični identifikator. T T  Avtomatsko se določi ob migraciji. 

IME_PRIIMEK Ime in priimek osebe. F F  Ostane prazno. 

NAZIV Naziv pravnega subjekta. F F PRS, KATAS.LASTNIKI.IME Če STAVBE.OSB_DSTPAR.ID_OSEBA obstaja v PRS, se 

podatek prenese od tam, sicer iz KATAS.LASTNIKI.IME. 

DATUM_ROJSTVA Datum rojstva. F F  Ostane prazno. 

DATUM_SMRTI Datum smrti. F F  Ostane prazno. 

DRZAVLJANSTVO_ID Državljanstvo osebe. F F  Ostane prazno. 

MS_OSEBE Matična številka fizične ali pravne osebe. F F PRS, 

STAVBE.OSB_DSTPAR.ID_OSEBA 

Vrednost ID_OSEBA se vnese, če obstaja v PRS, sicer 

ostane prazno. 
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TIP Tip osebe (1 = fizična oseba, 2 = pravna 

oseba, 9 = ostalo). 

T F STAVBE.OSB_DSTPAR.ID_OSEBA 2, če ID_OSEBA obstaja v PRS (v veljavnem stanju ali v 

zgodovini) 

9 za ostale vrednosti ID_OSEBA 

 

PLOMBA Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis 

ni plombiran, <sifra> = zapis je plombiran 

z eno ali vec plombami - šifra je povezava 

na PLOMBE.SIFRA. 

F F  Ostane prazno, ker v času migracije ne bo odprtih drugih 

postopkov. 

POSTOPEK_ID ID postopka v grafičnem delu. F F  Glej splošno pravilo Postopek migracije. 

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  Glej splošno pravilo Datum migracije. 

HS_ID_NASLOV Referenca na hišno številko naslova. F F PRS, RPE, 

KATAS.LASTNIKI.HS_MID 

Glede na naslov osebe v PRS se poišče vrednost v RPE. Če 

postopek ne uspe, se vrednost v RPE poišče glede na 

KATAS.LASTNIKI.HS_MID, sicer ostane prazno. 

HS_ID_VROCANJE Referenca na hišno številko vročanja. F F PRS, KATAS.LASTNIKI.HS_MID Glede na naslov osebe v PRS se poišče vrednost v RPE. Če 

postopek ne uspe, ostane prazno. 

NASLOV Naslov stalnega prebivališča za tujo 

osebo/podjetje 

F F KATAS.LASTNIKI, KATAS.NASLOVI Glede na KATAS.LASTNIKI.NSL_SIFRA se poišče vrednost v 

KATAS.NASLOVI.NSL_IME, sicer ostane prazno. 

NASLOV_VROCANJE Naslov za vročanje za tujo osebo/podjetje F F KATAS.LASTNIKI Ostane prazno. 

VIR Nastane ob migraciji. VIR je 1(CRP, PRS), 2 

GURS Migracija, 3 ZKNJ migracija 

  2 Fizično polje v NEP.OSEBE@GURS_PRODB še ne obstaja. 

 

6.2.4.4.2 Ciljna tabela NEP.UPRAVLJAVCI 

V to ciljno tabelo vnesemo ostale podatke (lastnosti) upravljavcev, ki smo jih vnesli ali pa so že obstajali v NEP.OSEBE. 

 

Polje Opis No

tN

ull 

PK Vir shema.tabela.polje Pravilo 

UPRAVLJAVEC_ID Enolični identifikator. T T  Avtomatsko se določi ob migraciji. 

OSEBA_ID Referenca na osebo. T F NEP.OSEBE.OSEBA_ID  

PRISTOJNI_ORGAN Pristojni organ. F F Neznan vir  
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VRSTA_UPRAVLJAVC

A_ID 

Vrsta upravljavca (1-državno, 2-lokalno). F F Seznam MŠ-jev lokalnih 

skupnosti in države 

1, če EMSO_MS obstaja v PRS in je v seznamu države 

2, če EMSO_MS obstaja v PRS in je v seznamu lokalnih 

skupnosti 

sicer ostane polje prazno 

 

STATUS_UPRAVLJAV

CA_ID 

Status upravljavca (1-začasen, 2-

dokončen). 

F F STAVBE.OSB_DSTPAR.STAT_OSE

BA 

Glede na šifrant ('Z' -> 1, 'D' -> 2) 

PLOMBA Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis 

ni plombiran, <sifra> = zapis je plombiran 

z eno ali vec plombami - šifra je povezava 

na PLOMBE.SIFRA. 

F F  Ostane prazno, ker v času migracije ne bo odprtih drugih 

postopkov. 

POSTOPEK_ID ID postopka v grafičnem delu. F F  Glej splošno pravilo Postopek migracije. 

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  Glej splošno pravilo Datum migracije. 

 

6.2.4.4.3 Ciljna tabela NEP.UPRAVLJAVCI_X_DELI_STAVB 

Podatki o upravljavcih na delih stavb.  

Vir za prevzem podatkov o upravljavcih na delih stavb je tabela OSB_DSTPAR. Na delu stavbe je lahko vpisanih več upravljavcev. 

V to ciljno tabelo se vnese dele stavb, ki pripadajo upravljavcu. To pomeni zapise iz STAVBE.OSB_DSTPAR, za katere hkrati velja: 

 ZAK = 'A' 
 TIP_OSEBA = 'U' 
 TIP_DSTPAR = 'D' 

 

Polje Opis No

tN

ull 

PK Vir shema.tabela.polje Pravilo 

UPRAVLJAVEC_X_D

EL_STAVBE_ID 

Enolicni identifikator. T T  Avtomatsko se določi ob migraciji. 

UPRAVLJAVEC_ID Referenca na upravljavca. T F NEP.UPRAVLJAVCI.UPRAVLJAVEC

_ID 

 

DEL_STAVBE_ID Referenca na del stavbe. T F NEP.DELI_STAVB.DEL_STAVBE_I

D, NEP.STAVBE, 

Vnese se vrednost NEP.DELI_STAVB.DEL_STAVBE_ID, ki 

odraža enak del stavbe kot v izvorni evidenci. 
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STAVBE.STAVBE_SDO_G, 

STAVBE.DELISTAVB 

UPRAVNI_AKT Vpis šifre upravnega akta s katerim je 

določen upravljavec. 

F F STAVBE.OSB_DSTPAR.STSKLVL  

DATUM_VPISA Datum določitve upravljavca. F F STAVBE.OSB_DSTPAR.DATSTSKL

VL 

 

STATUS_UPRAVLJA

VCA_ID 

Status upravljavca (1-začasen, 2-dokončen). F F STAVBE.OSB_DSTPAR.STAT_OSE

BA 

1, če STAT_OSEBA = 'Z' 

2, če STAT_OSEBA = 'D' 

PLOMBA Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis 

ni plombiran, <sifra> = zapis je plombiran z 

eno ali vec plombami - šifra je povezava na 

PLOMBE.SIFRA. 

F F  Ostane prazno, ker v času migracije ne bo odprtih drugih 

postopkov. 

POSTOPEK_ID ID postopka v grafičnem delu. F F  Glej splošno pravilo Postopek migracije. 

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  Glej splošno pravilo Datum migracije. 

 

6.2.4.4.4 Ciljna tabela UPRAVLJAVCI_X_PARCELE 

Podatki o upravljavcih na parcelah.  

Vir za prevzem podatkov o upravljavcih na parcelah je tabela OSB_DSTPAR. Na parceli je lahko vpisanih več upravljavcev. 

V to ciljno tabelo se vnese dele stavb, ki pripadajo upravljavcu. To pomeni zapise iz STAVBE.OSB_DSTPAR, za katere hkrati velja: 

 ZAK = 'A' 
 TIP_OSEBA = 'U' 
 TIP_DSTPAR = 'P' 

 

Polje Opis No

tN

ull 

PK Vir shema.tabela.polje Pravilo 

UPRAVLJAVEC_X_P

ARCELA_ID 

Enolični identifikator. T T  Avtomatsko se določi ob migraciji. 

UPRAVLJAVEC_ID Referenca na upravljavca. T F NEP.UPRAVLJAVCI.UPRAVLJAVEC

_ID 
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PARCELA_ID Referenca na parcelo. T F NEP.PARCELE.PARCELA_ID, 

KATAS.PARCELA 

Vnese se vrednost NEP.PARCELE.PARCELA_ID, ki odraža 

enako parcelo kot v izvorni evidenci. 

UPRAVNI_AKT Vpis šifre upravnega akta s katerim je 

določen upravljavec. 

F F STAVBE.OSB_DSTPAR.STSKLVL  

DATUM_VPISA Datum določitve upravljavca. F F STAVBE.OSB_DSTPAR.DATSTSKL

VL 

 

STATUS_UPRAVLJA

VCA_ID 

Status upravljavca (1-začasen, 2-dokončen). F F STAVBE.OSB_DSTPAR 1, če STAT_OSEBA = 'Z' 

2, če STAT_OSEBA = 'D' 

PLOMBA Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis 

ni plombiran, <sifra> = zapis je plombiran z 

eno ali vec plombami - šifra je povezava na 

PLOMBE.SIFRA. 

F F   

POSTOPEK_ID ID postopka v grafičnem delu. F F  Glej splošno pravilo Postopek migracije. 

DATUM_SYS Datum zadnje spremembe zapisa. F F  Glej splošno pravilo Datum migracije. 
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6.2.5 Dopolnitev migracije podatkov katastra stavb in zemljiškega katastra zaradi dopolnjenih 

šifrantov 

 

6.2.5.1 Dopolnitev migracije podatkov katastra stavb zaradi dopolnjenih šifrantov 

 

Obstoječo migracijo podatkov katastra stavb in zemljiškega katastra je potrebno dopolniti oziroma 

prilagoditi spremembam, ki so nastale zaradi na novo definirane migracije šifrantov iz obstoječega v 

novi sistem.  

 

Izdelane so križne tabele za vse šifrante v novem sistemu, ki definirajo način prevedbe posamezne 

šifre iz obstoječega sistema v šifro v novem sistemu. Križne tabele so podane v Prilogi 6.  

 

Na osnovi spremenjenih križnih šifrantov je potrebno spremeniti migracijo podatkov, ki uporabljajo 

navedene šifre. 

 

Pri migraciji katastra stavb se upoštevajo naslednje spremenjene križne tabele šifrantov: 

 VRSTA_VPISA_DELI_STAVB 

 VRSTA_VPISA_STAVBE 

 STATUS_UPRAVLJAVCA_PARCEL 

 STATUS_UPRAVLJAVCA_DELA_STAVBE 

 VRSTE_STAVBA_PARCELA 

 TIPI_STAVB 

 NOSILNA_KONSTRUKCIJE 

 VRSTE_DEJANSKIH_RAB_DEL_ST 

 VRSTE_PROSTOROV 

 VRSTE_STANOVANJ 

 VRSTE_STVARNO_PRAVNIH_PRAVIC 

 TIPI_TABLIC 

 VRSTE_UPRAVLJAVCEV 

 METODE_DOLOCITVE_POVRSINE 

 DA_NE (za elektriko, vodovod, kanalizacijo, dvigalo) 

 TIPI_POLIGONOV_DELOV_STAVB 

 TIPI_LASTNISTVA 

 VRSTE_LASTNIKOV 

 POLOZAJNE_NATANCNOSTI_STAVBE 

 VISINSKE_NATANCNOSTI_STAVBE 

 VISINSKI_DATUMI_STAVBE 

 VIRI_PRIDOBITVE_PODATKOV 
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6.2.5.2 Dopolnitev migracije podatkov zemljiškega katastra zaradi dopolnjenih šifrantov 

 

Pri migraciji podatkov zemljiškega katastra, se že v postopku migracije posamezne vrste podatka 

dodeljuje posamezne šifre, ki se bodo z uporabo novega šifranta spremenile. Obstoječe kontrole in 

migracija podatkov zemljiškega katastra ter zahtevane dopolnitve so opisane v Prilogi 8 (rumeno 

obarvane). V nadaljevanju je podan seznam vseh zahtevanih dopolnitev.  

 

Spremembe so naslednje in so vključene v posamezno poglavje migracije zemljiškega katastra 

(Priloga 8): 

 

 Prenos grafike ZKP (parcele in ZPS ) iz obstoječega sistema v nov podatkovni model (prenos 

še ne vključuje merjenih ZK točk in urejenih meja). 

o Generiranje vseh lomnih točk: 

 Oštevilčba in atributiranje vseh lomnih točk. Za vse novo generirane točke se 

izvede zapis v novo tabelo TOCKE: 

 MODEL_TR_ID = 2 ( 2 = transformacija z državnim modelom 

transformacije v4.0) 

o Generiranje vseh daljic: 

 Atributiranje in oštevilčba daljic. Za vse generirane daljice se izvede zapis v 

novo tabelo DALJICE 

 STATUS_GRAFIKE = 1 , če je pri slabši od obeh točk 

NATANCNOST_DOLOCITVE_TOCKE_ID <= 20, ali  

 STATUS_GRAFIKE = 2, če je pri slabši od obeh točk 

NATANCNOST_DOLOCITVE_TOCKE_ID > 20, 

o Generiranje tabele PARCELE_X_DALJICE in PARCELE 

 za vsak poligon/parcelo se zapiše v tabelo PARCELE 

 STATUS_GRAFIKE=  1, če je status grafike vseh daljic v parceli = 1,  

 STATUS_GRAFIKE = 2, če je status grafike vsaj ene od daljic v parceli = 

2. 

 Prenos grafike STAVBE_PARCELE v ZKP v nov podatkovni model 

o Generiranje vseh lomnih točk: 

 Oštevilčba in atributiranje vseh lomnih točk. Za vse novo generirane točke se 

izvede zapis v novo tabelo TOCKE: 

 MODEL_TR_ID = 2 ( 2 = transformacija z državnim modelom 

transformacije v4.0) 
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o Generiranje vseh daljic: 

 Atributiranje in oštevilčba daljic. Za vse generirane daljice se izvede zapis v 

novo tabelo DALJICE 

 STATUS_GRAFIKE = 1 , če je pri slabši od obeh točk 

NATANCNOST_DOLOCITVE_TOCKE_ID <= 20, ali STATUS_GRAFIKE = 

2, če je pri slabši od obeh točk NATANCNOST_DOLOCITVE_TOCKE_ID 

> 20, 

o Generiranje tabele  STAVBE_PARCELE_X_DALJICE in STAVBE_PARCELE 

 za vsak ZPS v parcelnih delih ZKP se zapiše v tabelo STAVBE_PARCELE 

 UPRAVNI_STATUS_ID se ne migrira več 

 STATUS_GRAFIKE= 1, če je status grafike vseh daljic v poligonu = 1, 

STATUS_GRAFIKE = 2, če je status grafike vsaj ene od daljic v 

poligonu = 2. 

 VRSTA_POVEZAVE_ID = 2 (če je vrsta rabe 220)  

o ali 

o VRSTA_POVEZAVE_ID = 3 (če je vrsta rabe 221) 

o (šifrant  2 = Posebej označen tloris (ZPS) – 220, 3 = Posebej 

označen tloris (ZPS) – 221) 

o Generiranje vseh ostalih povezav stavba-parcela 

 generiranje točke povezave, če ne obstaja poligon iz ZPS. Osnova je zapis 

STA_PARCELE za posamezno parcelo in stavbo ter presek ZKN s tlorisi stavb 

 UPRAVNI_STATUS_ID se ne migrira več 

 STATUS_GRAFIKE= 2 (Točnost manjša od 1m) 

 VRSTA_POVEZAVE_ID = 4 (točka povezave) 

 

 Prenos opisnih podatkov parcel v nov podatkovni model 

o za vsak zapis parcele se dopiše v tabelo PARCELE 

 UPRAVNI_STATUS_ID = 2, če so vse daljice te parcele urejene (vse daljice 

imajo UPRAVNI_STATUS_ID = 2) ,  

 UPRAVNI_STATUS_ID = 1, če je vsaj ena od daljic te parcele neurejena (vsaj 

ena od daljic ima UPRAVNI_STATUS_ID = 1)? 

 Prenos opisnih podatkov parcelnih delov za ZPS v nov podatkovni model STAVBE_PARCELE 
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o za vsak zapis parcelnega dela z znano število stavbe in rabo 220,221 se dopiše v 

tabelo STAVBE_PARCELE 

 UPRAVNI_STATUS_ID se ne migrira več 

 VRSTA_POVEZAVE_ID = 2 (če je vrsta rabe 220)  

 ali  

 VRSTA_POVEZAVE_ID = 3 (če je vrsta rabe 221) 

 (šifre 2 = Posebej označen tloris (ZPS) – 220, 3 = Posebej označen 

tloris (ZPS) – 221) 

 Prenos podatkov obstoječih ZK točk v nov podatkovni model (5_PRIVZEM_KATT-TOCKE) 

o izvede se prevzem atributov ZK točke na lomno točko 

Novo Polje Prevzame se vrednost Prešifriranje vrednosti 

NATANČNOST_DOLOČIT

VE_EN_ID 

METEN Šifrant 

NATANČNOST_DOLOČITVE_EN_ID, 

obstoječa vrednost se preko križnega 

šifranta zamenja z novo vrednostjo  

H H Višino točke se določi (variante): 

1. Prevzame se obstoječa vrednost 

višine, za napačne višine se izvede 

avtomatski popravek, DATUM_H=1 

(Trst, epoha 1875). Vzdrževanje bo kot 

do sedaj – če se določi višina točke se 

prevzame, sicer ne. 

2. Vsem točkam se določi višino 0. V 

katastru se omogoči avtomatsko 

vzdrževanje višin na osnovi DMR. – 

najbolj verjetna  

3. V migraciji se točkam določi višino na 

osnovi DMR, DATUM_H = ?  Ali bo 

sistem Katastru na enak način izvedel 

tudi vzdrževanje višin? 

NATANČNOST_DOLOČIT

VE_VIŠINE_ID 

 Šifrant še ni definiran 

DATUM_H  Odvisno od odločitve o načinu 

polnjenja višin: 

1 SVS2000 – Slovenski višinski 

sistem 2000 / datum Trst  

2 SVS2010 – Slovenski višinski 

sistem 2010 / datum Koper 
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GEO_DATUM_EN_ID  Vsi zapisi dobijo vrednost  

1 (D96) 

NACIN_OZNACITVE_TOC

KE_ID 

V_MEJNIKA Šifrant NACIN_OZNACITVE_TOCKE_ID, 

obstoječa vrednost se preko križnega 

šifranta zamenja z novo vrednostjo iz 

polja NACIN_OZNACITVE_TOCKE_ID 

METODA_DOLOCITVE_K

OORDINAT_ID 

METEN Šifrant 

METODE_DOLOCITVE_KOORDINAT_ID, 

obstoječa vrednost se preko križnega 

šifranta zamenja z novo vrednostjo iz 

polja 

METODA_DOLOCITVE_KOORDINAT_ID 

UPRAVNI_STATUS_TOC

KE_ID 

UPRAVNO Šifrant UPRAVNI_STATUS_TOCKE_ID, 

obstoječa vrednost se preko križnega 

šifranta (pozor pogoji) zamenja z novo 

vrednostjo iz polja 

UPRAVNI_STATUS_TOCKE_ID 

MODEL_TR_ID TRANS Šifrant MODEL_TRANSFORMACIJE, 

obstoječa vrednost se preko križnega 

šifranta zamenja z novo vrednostjo iz 

polja MODEL_TR_ID 

 

 

6.2.6 Dopolnitev migracije podatkov zemljiškega katastra z manjkajočimi tabelami 

 

Obstoječe kontrole in migracija podatkov zemljiškega katastra ter zahtevane dopolnitve so opisane v 

Prilogi 8 (rumeno obarvane). V nadaljevanju je podan seznam vseh zahtevanih dopolnitev.  

 

Pri migraciji podatkov zemljiškega katastra je potrebno še dodatno vzpostaviti naslednje tabele. 

 

6.2.6.1 Izdelava seznama parcel brez grafike  

 za vse zapise v tabeli PARCELE (star podatkovni model), ki jih ne najdemo v tabeli PARCELE 
(nov podatkovni model) se zapišejo v tabelo PARCELE_BREZ_GRAFIKE 

o PARCELE_BREZ_GRAFIKE_ID = podeli se enolični ID 
o SIFKO = KO_ID 
o ST_PARCELE = potrebno sestaviti iz PARCELA_OZNAKA, PARCELA_STEVILKA, 
o DT_VPISA = datum migracije 
o DT_IZBRISA = prazno 
o UPORABNIK = ? 
o DATUM_SYS = vpiše se datum migracije 
o POVRSINA = = vsota površin parcelnih delov v tabeli PARC_DEL 

 

6.2.6.2 Migracija ukinjenih ID-jev parcel za potrebe rezervacij 

 

Ukinjene parcelne številke se generirajo iz naslednjih virov: 

 iz historika baze INKAT 
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 iz baze DELOVODNIKA 

 iz baze evidence elaboratov – EVELA 

 iz tabele parcel brez grafike (PARCELE_BREZ_GRAFIKE) 

 

V nadaljevanju so podani podrobnejši pogoji pri generiranju ukinjenih parcelnih številk: 

 iz historika baze INKAT 
o za vse parcele v tabeli PARCELE, ki so ukinjene (STATUS = U) ali zgodovina (STATUS = 

Z) se zapiše številka parcele v tabelo REZERVACIJE 
 REZERVACIJA_ID = podeli se enolični ID 
 TIP OBJEKTA = P (Parcela) 
 VRSTA REZERVACIJE = -1 (zgodovina) 
 KO_ID = KO_ID 
 ST_PARCELE = potrebno sestaviti iz PARCELA_OZNAKA, PARCELA_STEVILKA, 

PARCELA_PODDELILKA 
 PARCELA_OZNAKA =STAVBNA 
 PARCELA_STEVILKA =ST_PARC 
 PARCELA_PODDELILKA = ST_PARC_P 
 DATUM_OD = ? 
 DATUM_DO = ? 
 POSTOPEK_ID = 
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka  

 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije 

 iz baze EVELA 
o za vse parcele v tabeli HIZREK, ki so bile spremenjene se zapiše številka parcele v 

tabelo REZERVACIJE. Številka parcele se zapiše samo če ta že ne obstaja (številke 
parcel se v rezervacijah ne smejo podvajati) 

 REZERVACIJA_ID = podeli se enolični ID 
 TIP OBJEKTA = P (Parcela) 
 VRSTA REZERVACIJE = -1 (zgodovina) 
 KO_ID = SIFKO 
 ST_PARCELE = PARCST 
 PARCELA_OZNAKA =izluščiti iz PARCST 
 PARCELA_STEVILKA = izluščiti iz PARCST 
 PARCELA_PODDELILKA = izluščiti iz PARCST 
 DATUM_OD = ? 
 DATUM_DO = ? 
 POSTOPEK_ID = 
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka  

 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije 

o za vse parcele v tabeli HPARCELA, ki so bile vključene v postopek se zapiše številka 
parcele v tabelo REZERVACIJE. Številka parcele se zapiše samo če ta že ne obstaja 
(številke parcel se v rezervacijah ne smejo podvajati) 

 REZERVACIJA_ID = podeli se enolični ID 
 TIP OBJEKTA = P (Parcela) 
 VRSTA REZERVACIJE = -1 (zgodovina) 
 KO_ID = SIFKO 
 ST_PARCELE = PARCST 
 PARCELA_OZNAKA =izluščiti iz PARCST 
 PARCELA_STEVILKA = izluščiti iz PARCST 
 PARCELA_PODDELILKA = izluščiti iz PARCST 
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 DATUM_OD = ? 
 DATUM_DO = ? 
 POSTOPEK_ID = 
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka  

 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije 

 iz baze DELOVODNIKA 
o V delovodniku so hranjene rezervirane številke parcel, ki še niso uveljavljene. 

 iz seznama PARCELE_BREZ_GRAFIKE 
 

Vključiti kontrolo tabel v evidenci elaboratov: 

 HIZREK (pravilnost zapisa parcelne številke PARCST) 

 HPARCELA (pravilnost zapisa parcelne številke PARCST) 
 

 

6.2.6.3 Migracija ukinjenih številk ZK točk za potrebe rezervacij 

 

Ukinjene številke ZK točk se generirajo iz naslednjih virov: 

 iz historika baze ZK točk 

 iz baze DELOVODNIKA 

 

V nadaljevanju so podani podrobnejši pogoji pri generiranju ukinjenih številk ZK točk: 

 

o za vse točke v tabeli HKATT, ki so ukinjene (BUG = 2) ali popravljene (BUG 

= 1) se zapiše številka točke v tabelo REZERVACIJE 

 REZERVACIJA_ID = podeli se enolični ID 

 TIP OBJEKTA = T (Točka) 

 VRSTA REZERVACIJE = -1 (zgodovina) 

 KO_ID = SIFKO 

 ST_TOCKE = TOCKA 

 DATUM_OD = ? 

 DATUM_DO = ? 

 POSTOPEK_ID = 

 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka  

 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije 

o iz baze DELOVODNIKA 

 V delovodniku so hranjene rezervirane številke točk ki še niso uveljavljene 

 

6.2.6.4 Migracija ukinjenih in spremenjenih ZK točk v tabele historika 

 

Vzpostavi se historična baza vseh ZK točk.  

 za vse točke v tabeli HKATT, ki so ukinjene (BUG = 2) ali popravljene 

(BUG = 1) se prepišejo v tabelo TOCKE_H. 

 pri prepisu se popravijo neveljavne šifre v skladu z navodili ki bodo 

definirana tekom izvedbe naloge 
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6.3 Podpora pri izvajanju kontrol in migracije 

 

Izvajala se bo podpora periodičnemu izvajanju kontrole kakovosti in usklajenosti  ter migraciji  sheme 

NEP Ostalo, registrskih (verjetnih) lastnikov in upravljavcev , zaključenih postopkov zemljiškega 

katastra in katastra stavb v nov podatkovni model. 

 

Perioda izvajanja kontrole kakovosti, usklajenosti in migracije je teden dni, kontrole se praviloma 

začnejo izvajati v petek popoldan.  

 

Podpora izvajanju kontrole kakovosti in usklajenosti obsega naslednje aktivnosti: 

 Periodični (tedenski) zagon vseh kontrol in migracije. 

 Nemoteno delovanje vseh obstoječih modulov za izvajanje poslovnih pravil (kontrol) ter 
izvedba popravkov poslovnih pravil na podlagi vsebinskih in tehničnih zahtev in omejitev. 

 Upravljanje s strežniškimi viri, periodičnimi replikacijami podatkovnih zbirk za zagotavljanje 
varnosti podatkov in razbremenitve produkcijskega strežniškega omrežja. 

 Generiranje in posredovanje standardiziranih izpisov modulov za izvajanje poslovnih pravil za 
OGU in UN za namene vsebinskega in tehničnega preverjanja pravilnosti izvedbe modulov. 

 Generiranje standardiziranih statistik nad rezultati kontrol, z možnostjo razporejanja 
podatkov glede na posamezni zagon, datum, posamezno poslovno pravilo in katastrsko 
občino. Posredovanje statistik pristojnim organom GURS. 

 Podporo uporabnikom in razvijalcem na Geodetski upravi Republike Slovenije pri 
vključevanju rezultatov kontrol v svoje aplikativne rešitve. 

 

Nudi se podporo uporabnikom in razvijalcem vpogledovalnika »Kontrole GURS«: 

 Usklajevanje nadgradnje grafičnega vmesnika (GUI), zbiranje potreb in poročil o napačnem 
delovanju aplikacije pri končnih uporabnikih, oblikovanje osnutka nadgradnje GUI. 

 Uporaba in implementacija izpisov in statistik v vpogledovalnik. 

 Podpora pri izdelavi dodatnih vpogledov, dopolnjevanju materializiranih pogledov (view) z 
dodatnimi atributi. 

 Svetovanje pri optimizaciji in izboljševanju performance baznih vpogledov. 

 Za izpise in statistike avtomatskih kontrol se izdela vpoglede preko APEX (Oracle Application 
Express), ki omogočajo pooblaščenim referentom UN pregledovanje tabel z izpisi 
avtomatskih kontrol in statistik v obliki stanja števila napak na dan. 

 Izdelava logike za časovno označevanje izpisov ob vsakokratnem zagonu kontrol ZK, KS ali 
drugih podsistemov. 

 Izdelava logike za brisanje zapisov napak, ki so odpravljene. 

 Nadgradnja podatkovnih struktur in procesov za ustrezno beleženje opomb nad posameznimi 
zapisi napak. 

 Migracija opomb nad posameznimi napakami iz podsistema kontrol KS. 
 

Izdela se naslednje statistike in izvede se naslednje dopolnitve podatkovnega modela: 

 Skupni pregled nad statistikami izpisov poslovnih pravil sheme NEP Ostalo, zaključenih 
postopkov, verjetnih lastnikov in upravljavcev, ki vključuje podatek o številu izpisov na 
posamezni dan, številu rešenih in novih napak v posameznem obdobju ter neto razliki števila 
napak v izbranem obdobju. Pregled je mogoče dodatno filtrirati po izbranem poslovnem 
pravilu in izbrani Geodetski Pisarni (GP/IOGU). 
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7 IZVEDBENI ROK 
V nadaljevanju je predstavljen izvedbeni rok za izvedbe nalog, ki so opisane v poglavju 6. 

 

 Naloga Začetek del Konec del 

6.2.1. Migracija sheme NEP_OSTALO 24.08.2020 23.10.2020 

6.2.2. Migracija zaključenih postopkov 

zemljiškega katastra in katastra stavb 

26.10.2020 20.02.2021 

6.2.3. Kontrole in migracija podatkov registrskih 

(verjetnih) lastnikov nepremičnin 

24.08.2020 23.10.2020 

6.2.4. Kontrole in migracija podatkov 

upravljavcev nepremičnin 

24.08.2020 23.10.2020 

6.2.5. Dopolnitev migracije podatkov katastra 

stavb in zemljiškega katastra zaradi 

dopolnjenih šifrantov 

24.08.2020 23.10.2020 

6.2.6. Dopolnitev migracije podatkov zemljiškega 

katastra z manjkajočimi tabelami 

24.08.2020 23.10.2020 

6.4. Podpora pri izvajanju kontrol in migracije 20.03.2021 20.11.2021 
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8 NAČIN DELA NA PROJEKTU IN IZDELKI 

 

Komunikacija  

Izvajalec mora določiti vodjo projekta za komunikacijo z naročnikom. Vodja projekta z naročnikom 

sodeluje pri koordinaciji dela na projektu in usklajevanju sestankov, na katerih morajo biti po potrebi 

prisotni tudi drugi predstavniki izvajalca. Vodja projekta na strani izvajalca se mora na pobude, 

vprašanja in naročila naročnika odzvati najkasneje v roku treh delovnih dni. Če odziva ne more 

zagotoviti, izvajalec javi naročniku kontaktne podatke osebe, ki bo vodjo projekta v času odsotnosti 

nadomeščala. Ta oseba je dolžna v času odsotnosti vodje projekta v celoti kompetentno prevzeti delo 

vodje projekta. Izvajalec mora naročniku zagotoviti najmanj možnost komuniciranja preko telefonske 

številke s takojšnjim odzivom znotraj običajnega delovnega časa in preko posebnega elektronskega 

naslova projekta oz. preko naslova za uporabniško podporo.  

 

Izvajalec mora zagotoviti sistem za spremljanje dela in komuniciranja z naročnikom, iz katerega je 

razviden potek posameznih aktivnosti.  

 

Izvedba dopolnitev  

Izvajalec je dolžan vsako nameščeno storitev preizkusiti sam in pred prenosom v testno okolje 

naročniku na njegovo zahtevo posredovati testni obrazec, s katerim potrjuje da storitev deluje v 

skladu z dogovorjenimi parametri. Vsebino in obliko testnega obrazca določi izvajalec in ga potrdi 

naročnik.  

Po prenosu v testno okolje izvedejo testiranje uporabniki naročnika v sodelovanju z izvajalcem. 

Izvajalec mora zagotoviti vse pogoje za izvedbo testiranja. Dostop do testnega okolja mora biti možen 

preko obstoječe varnostne sheme sistema produkcije. Za testiranje pripravi izvajalec program 

testiranja in obrazce, ki jih preizkuševalci izpolnijo (poročilo o testiranju). Pripombe preizkuševalcev 

je izvajalec dolžan upoštevati v obsegu predvidene funkcionalnosti, pred implementacijo pa jih mora 

uskladiti z naročnikom. Navodila za izvajanje testiranja in beleženje pripomb morajo biti s strani 

izvajalca jasno podana.  

Testne storitve morajo biti jasno ločene od produkcijskih, tako da ne more priti do zamenjav in napak 

pri preizkuševalcih. Testne storitve ne smejo pisati transakcij v produkcijske loge. Po uspešno 

zaključenem testiranju v testnem okolju izvajalec zagotovi prenos funkcionalnosti v produkcijsko 

okolje, naročniku pa preda vso dokumentacijo, ki vsebuje poročilo o testiranju, poročilo o namestitvi, 

opis funkcionalnosti, tehnični in uporabniški priročnik oz. dopolnitev obstoječe dokumentacije.  

 

Nameščanje nove strojne, komunikacijske opreme, popravkov oz. nadgradenj sistemske programske 

opreme je v pristojnosti GURS. Izvajalec mora naročniku oz. upravljavcu sistema pred namestitvijo 

sistemskih popravkov potrditi skladnost aplikativnih storitev s predvideno sistemsko dopolnitvijo. 

Izvajalec mora uskladiti delovanje aplikativnih storitev s predvideno sistemsko dopolnitvijo v primeru 

da je izvedba sistemske dopolnitve obvezna zaradi varnostnih razlogov ali razlogov stabilnosti in 

pravilnosti delovanja sistemskega okolja.  

Pri namestitvi aplikacij mora izvajalec upoštevati zahteve MJU. Ob vsaki namestitvi mora posredovati 

ustrezno sporočilo. 

 

Optimizacija in obremenitve  

Izvajalec je dolžan optimizirati programsko kodo in bazne objekte s ciljem zagotavljanja optimalnega 

delovanja. Vse ne optimalnosti, ki se izkažejo skozi testiranja in obremenilni test mora izvajalec 

odpraviti do prenosa v uporabo.  
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Združljivost z obstoječim okoljem  

Nadgradnja mora biti združljiva z obstoječo aplikativno opremo GURS in obstoječo varnostno shemo.  

 

Poročanje, dokumentacija, izvorna koda  

 Izvajalec mesečno poroča o aktivnostih. 

 Izvajalec mora sprotno osveževati dokumentacijo. 

 Tehnična dokumentacija izvedenega sistema (modula, storitve) mora vsebovati (glede na 

izdelek):  

o opis in sliko arhitekture,  

o prikaz fizičnega modela,  

o opise procesov,  

o dokumentirano izvorno kodo, 

o uporabniške račune in gesla,  

o navodila za administratorje, skrbnike in uporabnike. 

 Vsa končna dokumentacija in izvorna koda mora biti izdelana in predana v elektronski obliki 

ob zaključku oz. prevzemu posamezne rešitve oz. dopolnitve.  

 Vsa končna dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

 Tekstovna dokumentacija mora biti v formatu MS Word, verzija 2010 ali nižja. Preglednice 

morajo biti v formatu MS Excell, verzija 2010 ali nižja, predstavitve morajo biti v formatu 

PowerPoint verzija 2010 ali nižja.  

 Diagrami, postopki, UML sheme, uporabniški diagrami morajo biti predani v kot slikovno 

gradivo v formatu PNG ali drugem rastrskem standardnem formatu, ter kot objekti v 

formatu, ki je berljiv z Enterprise Architect, verzija 6.5 oziroma v izmenjevalnem formatu 

XML.  

 Vsi tehnični in uporabniški priročniki morajo biti oštevilčeni ter verzionirani. Na prvi strani in 

v glavi na vsaki strani mora biti naveden ime dokumenta, verzija dokumenta, projekt, datum 

ter naziv naročnika: „Geodetska uprava RS”.  

 Vsi dokumenti morajo biti poimenovani enotno  in v imenih dokumentov ne sme biti 

šumnikov ali posebnih znakov. 

 Naročnik lahko po pregledu dokumentacije zahteva dopolnitev dokumentacije.  

 Vsa obstoječa dokumentacija ter dopolnjena ali spremenjena izvorna koda je last naročnika. 

Z dnem plačila postanejo vse materialne avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo v zvezi s to 

pogodbo, last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega 

trajanja.  

 

 

8.1 Elaborat pogodbenega dela za naloge izdelave kontrol in migracije 

 

 

Dokumentacija ki se preda ob zaključku nalog 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4, 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7.: 

 tehnična dokumentacija izvedenega sistema (vsebino glej zgoraj), 

 inštalacijske procedure za inštalacijo informacijske rešitve  

 opis inštalacije: 

 razporeditev informacijske rešitve po strežnikih 

 opis informacijske rešitve in modulov 

 delujočo informacijsko rešitev v testnem okolju, 
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 rezultate testiranj. 

 

8.2 Elaborat pogodbenega dela za naloge podpore 

 

Dokumentacija, ki se preda ob zaključku nalog 6.3: 

 tehnično dokumentacija nadgrajenega sistema (vsebino glej zgoraj), 

 delujočo informacijsko rešitev v testnem okolju, 

 rezultate testiranj, 

 periodično poročilo tehnične podpore 

 izdelan končni elaborat, ki obsega zadnje stanje s prenovljeno in medsebojno usklajeno 
vsebino vseh faz izvedbe z vso komunikacijo in dokumenti nastalimi znotraj projekta.  

 za zadnje poročilo tudi poročilo o uspešnosti končne migracije in začetku delovanja novega 
sistema. 
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9 PRILOGE 
 

9.1 Priloga 1: Atributi vodeni v vsebinskih in postopkovnih tabelah katastra stavb 

9.2 Priloga 2: Atributi vodeni v vsebinskih tabelah registra nepremičnin 

9.3 Priloga 3.: Atributi vodeni v vsebinskih tabelah zemljiškega katastra na centralnem 
nivoju 

9.4 Priloga 4: Fizični model podatkov Katastra  

9.5 Priloga 5: Fizični model podatkov Delovodnika 

9.6 Priloga 6: Tabela migracije šifrantov 

9.7 Priloga 7: Podrobnejši opis kontrol verjetnih lastnikov in upravljavcev 

9.8 Priloga 8: Dopolnitev kontrol in migracije podatkov ZK z novimi šifranti in dodatnimi 
nalogami – tehnična dokumentacija 

 

 

 
 
 
 


