
  

Izvedba operativno-tehničnih nalog pri izdelavi in obnovi vojaških 
topografskih kart 

 
 
1. PREDMET DELA  
 
Predmet dela je razdeljen v dva sklopa: 

• SKLOP 1: Izvedba operativno-tehničnih nalog pri izdelavi 17 listov vojaške topografske karte 
merila 1 : 25 000 (VTK 25).  
 

• SKLOP 2: Terenski pregled in evidentiranje sprememb za 10 listov kart DTK/VTK 50 
 
 
2. OBMOČJE 
 
Naloga se izvede za območje v rdeči barvi, prikazano na spodnji sliki za   
 
SKLOP 1: 

 
 
SKLOP 2: 
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3.  FAZE DELA in NALOGE 
SKLOP 1: 
Izvedba obsega: 

• Vzpostavitev kartografske osnove 
o izvedba vektorizacije ostalih reliefnih oblik iz skenogramov 1: 25 000 

• Obnovo vsebine 
o obnova vsebine na osnovi predpisanih virov (relief, komunikacije, hidrografija, 

poselitev, pokritost tal, zemljepisna imena)  
o terenski pregled skladno z usmeritvami  
o fotogrametrični zajem dopolnitev skladno z usmeritvami 
o vključitev terenskih in fotogrametričnih dopolnitev v kartografsko osnovo 

• Kartografsko finalizacijo 
o končna celostna kartografska ureditev vsebine  

 
V nadaljevanju so v Tabeli 1 v časovnem zaporedju prikazane vse faze dela: 

FAZA DELA NALOGA PODROBNEJŠI OPIS NALOGE 

Vzpostavitev 
kartografske 
osnove 

Vektorizacija ostalih 
reliefnih oblik po RN 

vektorizacija ostalih reliefnih oblik iz skenogramov  
1 : 25 000 

Priprava dodatnih 
pomožnih virov 

 

Obnova 
vsebine 
 

Obnova vsebine na 
osnovi predpisanih 
virov 

relief pregled in dopolnitve po predpisanih virih 

fotogrametrični zajem plastnic na relevantnih 
območjih po navodilu redaktorja 

komunikacije obnova po predpisanih virih 

hidrografija obnova po predpisanih virih 

poselitev obnova po predpisanih virih 

pokritost tal obnova po predpisanih virih 

zemljepisna 
imena 

ureditev in dopolnitev z REZI 25 

Terenski pregled  

Fotogrametrični 
zajem dopolnitev 

Na relevantnih območjih, po navodilu redaktorja 

Vključitev terenskih 
in fotogrametričnih 
dopolnitev v 
kartografsko osnovo 

 

Kartografska 
finalizacija 

Končna celostna 
kartografska ureditev 
vsebine  

 

 
Naročnik pripravi kartografske vire in izdela osnovo, ki jo preda izvajalcu za izvedbo operativno-
tehničnih nalog.  
 
Naročnik nudi strokovno podporo in usmerja izvajalca za izvedba operativno-tehničnih nalog.   
 
SKLOP 2: 
Izvedba obsega terenski pregled in evidentiranje sprememb za izbrano območje listov kart 
DTK/VTK 50 in pripravo oddajnih gradiv v dogovorjeni obliki. 
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4.  PODROBNA TEHNIČNA NAVODILA ZA IZVEDBO  
SKLOP 1: 
Podrobna tehnična navodila za izvedbo naloge so zajeta v PRILOGAH te tehnične dokumentacije, ki 
so:  
 
PRILOGA 1: REDAKCIJSKI NAČRT vojaške topografske karte 1 : 25 000 (VTK 25) (Geodetski inštitut   
                     Slovenije, 2018 
 
PRILOGA 2: KARTOGRAFSKI KLJUČ vojaške topografske karte 1 : 25 000 (VTK 25) (Geodetski inštitut  
                     Slovenije, 2018 
 
PRILOGA 3: Dodatno navodilo za izvedbo terenskega pregleda državnih in vojaških topografskih kart 
 
Terenski pregled je potrebno izvesti na predpisan način na območju Republike Slovenije:  

Zaporedna 
številka 

Ime lista 
karte 

Označba lista 
karte 

Način 
terenskega 
pregleda* 

1 Borovnica 122 B 

2 Grosuplje 123 B 

3 Ivančna Gorica 124 B 

4 Šentvid pri Stični 125 B 

5 Trebnje 126 B 

6 Krmelj 127 B 

7 Brestanica 128 B 

8 Rakitna 136 B 

9 Velike Lašče 137 B 

10 Dobrepolje 138 B 

11 Žužemberk 139 B 

12 Mirna Peč 140 B 

13 Novo mesto 141 B 

14 Sodražica 151 B 

15 Ribnica 152 B 

16 Smuka 153 B 

17 Dolenjske Toplice 154 B 

   * Način terenskega pregleda je opredeljen v Prilogi 3. 
 
Za vsak list karte je podrobneje označeno tisto območje, ki je predmet terenskega pregleda 
(PRILOGA 4). 
 
S posebno pisno izjavo, ki je priloga tehničnega poročila, izvajalec potrdi, da bo v 3 mesecih po oddaji 
pogodbenega dela brezplačno odpravil bistvene pomanjkljivosti in skrite napake, če jih bo naročnik 
ugotovil po prevzemu. 
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SKLOP 2: 
Podrobna tehnična navodila za izvedbo naloge so zajete v PRILOGAH te tehnične dokumentacije, ki 
so:  
 
PRILOGA 3: Dodatno navodilo za izvedbo terenskega pregleda državnih in vojaških topografskih kart 
 
PRILOGA 5: REDAKCIJSKI NAČRT sistema državnih in vojaških topografskih kart v Sloveniji in  
                     NAVODILO za vzdrževanje državnih in vojaških topografskih kart 1 : 50 000  
                     (Geodetski inštitut Slovenije, 2016). 
 
 
Terenski pregled je potrebno izvesti na predpisan način na območju Republike Slovenije:  

Zaporedna 
številka 

Ime lista 
karte 

Označba lista 
karte 

Način 
terenskega 
pregleda* 

1 Krško 43 B 

2 Obrežje 44 B 

3 Postojna 47 B 

4 Cerknica 48 B 

5 Metlika 50 B 

6 Jastrebarsko 51 B 

7 Snežnik 55 A 

8 Osilnica 56 B 

9 Črnomelj 57 B 

10 Karlovec 58 B 

   * Način terenskega pregleda je opredeljen v Prilogi 3. 
 
Za vsak list karte je podrobneje označeno tisto območje, ki je predmet terenskega pregleda 
(PRILOGA 6). 
 
S posebno pisno izjavo, ki je priloga tehničnega poročila, izvajalec potrdi, da bo v 3 mesecih po oddaji 
pogodbenega dela brezplačno odpravil bistvene pomanjkljivosti in skrite napake, če jih bo naročnik 
ugotovil po prevzemu. 
 
 
5. AVTORSKE PRAVICE 
Izvajalec je dolžan spoštovati avtorske pravice in mora zagotoviti, da se po končani izvedbi te naloge 
vse datoteke, ki jih pridobi od naročnika, ali iz njih izvedenih datotek in izdelkov za tisk, zbrišejo 
oziroma uničijo. Razen za namen izvedbe te naloge, je prepovedano vsako razmnoževanje, nadaljnje 
posredovanje, reproduciranje in predelava ali shranjevanje (mehansko, fotografsko ali drugačno) na 
kateremkoli mediju, v celoti ali delno. Izvajalec o spoštovanju avtorskih pravic ter uničenju datotek 
po končani izvedbi naloge poda pisno izjavo. 
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6.  ODDAJA POGOBENEGA DELA 
SKLOP 1: 
Izvajalec odda naročniku končno skupno delovno datoteko za 17 listov vojaške topografske karte  
1 : 25 000 v izmenjevalnem formatu OCAD. 
 
Rezultate terenskega pregleda izvajalec odda v skladu z zahtevami v Prilogi 3.  
 
Oddajni roki  
Zahtevano je sprotno oddajanje izdelkov za posamezni list VTK 25.  
Vmesni oddajni roki bodo določeni v terminskem planu, ki ga pripravi ponudnik in pred začetkom 
dela uskladi z naročnikom.  
Končni rok za oddajo rezultatov terenskega pregleda je 29. julij 2022. 
Končni rok za oddajo vseh preostalih izdelkov je 16. september 2022. 
 
 
  
 
SKLOP 2: 
Rezultate terenskega pregleda izvajalec odda v skladu z zahtevami v Prilogi 3.  
 
Oddajni roki  
Zahtevano je sprotno oddajanje izdelkov za posamezni list DTK/VTK 50.  
Vmesni oddajni roki bodo določeni v terminskem planu, ki ga pripravi ponudnik in pred začetkom 
dela uskladi z naročnikom.  
Končni rok za oddajo vseh izdelkov je 29. julij 2022. 
 
Glede na delno prekrivanje območij terenskega pregleda v sklopu 1 in 2 se terenski ogled za ta 
območja izvaja hkrati.  


