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1. SPLOŠNO 
 
 
1.1.  IZVAJALCI GEODETSKIH STORITEV 
 

Geodetske storitve po Zakonu o geodetski dejavnosti (ZgeoD, U.l.RS,št.8/2000) lahko opravljata samo samostojni 
podjetnik posameznik ali gospodarska družba, ki sta vpisana v imenik geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici 
Slovenije in izpolnjujeta pogoje, določene s tem zakonom.  
1.odstavek 52.člena ZgeoD nalaga geodetskim podjetjem, ki so ob uveljavitvi tega zakona izvajale geodetske 
storitve na podlagi pogodbe z geodetsko upravo, da morajo pridobiti dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev v 
enem letu po uveljavitvi tega zakona. V prehodnem obdobju izvajajo geodetske storitve Geodetska uprava 
Republike Slovenije (v nadaljevanju GU RS) in z njo povezani zunanji izvajalci - gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki, ki izpolnjujejo določene pogoje in imajo z GU RS sklenjeno pogodbo o izvajanju geodetskih storitev. 
 
Geodetske storitve praviloma obsegajo terensko in pisarniško delo. Upravni del storitve lahko opravljajo samo za to 
pooblaščene osebe. 
 
Pri postopku izvajanja geodetske storitve se uporabljajo spodaj navedeni predpisi : 
 
a) Strokovno tehnični 
 
- Pravilnik za državni premer 2. in 3. del (SFRJ); 
- Topografski ključ za načrte velikih meril (SFRJ); 
- Navodilo o načinu dela na listu načrta, na katerem so dimenzije spremenjene (Uradni list SFRJ,         štev. 9/70); 
- Pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvirnih načrtov in za določanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč 
(Uradni list SFRJ, štev. 8/70). 
 
b) Upravno strokovni 
 
- Zakon o zemljiškem katastru (Uradni list RS, štev. 16/74); 
- Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD, Uradni list RS, štev. 8/2000); 
- Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS, 

Uradni list RS, štev. 89/99); 
- Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, štev. 2/2000); 
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Uradni list RS, štev. 2/76); 
- Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list RS, štev. 28/79); 
- Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list RS, štev. 41/82); 
- Navodilo o preoštevilčbi stavbnih parcel v zemljiškem katastru (Uradni list SRS, štev. 15/84); 
- Navodilo za reševanje vlog za spremembo vrste rabe zemljišč in katastrskega razreda (RGU, štev.        453-98/1-

90/2A, z dne 10. 07. 1990); 
- Obvezno navodilo za izvajanje parcelacij stavbnih zemljišč in pozidanih zemljišč izven ureditvenih območij naselij 

pri ugotavljanju in evidentiranju sprememb katastrskih podatkov v zemljiškem katastru (GURS, štev. 90313-
47/1999-4, dne 14.01.2000 ); 

- Pojasnilo k izvajanju obveznega navodila za izvajanje parcelacij stavbnih zemljišč in pozidanih zemljišč izven 
ureditvenih območij naselij pri ugotavljanju in evidentiranju sprememb katastrskih podatkov v zemljiškem katastru 
(GURS, štev. 90313-47/1999-6, dne 22.02.2000 ); 

- Zamejničenje vodnih objektov (RGU, štev. 021/29-1/80, z dne 15. 07. 1980); 
- Tehnični pogoji za izmeritev posestnega stanja novih rekonstruiranih regionalnih in magistralnih cest in dopolnitev 

teh (RGU, štev. 45/G-30/2-1977, z dne 03. 08. 1977); 
- Navodilo za poslovanje in postopek občinskih geodetskih organov ob reševanju zahtev za prenos posestne meje 

v naravo (RGU, štev. 45/G-13/1-76, z dne 08. 09. 1976); 
- Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (Uradni list RS, štev. 36/84 s 

popravki RGU, štev. 010-6/2-84/PM, z dne 29. 04. 1986); 
- Temeljno navodilo za vzdrževanje zemljiškokatastrskih načrtov meril 1 : 1000, 1: 2000, 1 : 2500 starejše 

numerične izmere (RGU, štev. 45/G-153/1-81, z dne 10. 10. 1988); 
- Uvrščanje zemljišč vzdrževalnih pasov ob vodnih objektih v vrsti rabe in zamejničenje mej med parcelami 

različnih lastnikov oz. porabnikov, ki potekajo po jarkih (RGU, štev. 462-10/1-87, z dne 15. 01. 1987); 
- Skrajšani postopek za odpis zemljišč manjše vrednosti (RGU, štev. 45/6-95/1-87, z dne 16. 07. 1987); 
- Ureditev zemljiškega stanja glede zemljišč namenjenih za javne ceste in vodogradbene naprave (Republiški 

sekretariat za pravosodje, štev. 714-5/78, z dne 19. 06. 1987); 
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- Obvezno navodilo o vodenju preglednih zemljiškokatastrskih načrtov PKN (RGU, štev. 45/G-57/1-84, z dne 03. 
05. 1984); 

- Napotila o zamejničenju magistralnih in regionalnih cest (Republiška skupnost za ceste); 
- Priročnik za vzdrževanje zemljiškega operata lastninsko davčnega dela zemljiškega katastra (RGU - 1984); 
- Pravilnik o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, štev. 17/85). 
 
c) Upravni postopek 
 
 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, štev. 80/99). 

 
d) Drugo 
 
- Pogodbe o opravljanju geodetskih storitev med GU RS in zunanjimi izvajalci, ki ostajajo v veljavi v prehodnem 
obdobju, ki ga določa ZgeoD.   

 
 
1.1.1. Pristojnosti in pooblastila 
 

Pristojnosti GU RS ter pooblastila delavcev GU RS so urejena v Zakonu o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Ur.l.RS, št.71/94, št.47/97, št.60/99) in v Zakonu o prevzemu državnih funkciji, ki so jih do 31. 12. 1994 
opravljali organi občin (Uradni list RS št. 29/95) v zvezi s 5. odstavkom 11. člena Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Uradni list RS št. 71/94). 

 
 
1.1.2. Pogodbe o opravljanju geodetskih storitev med GU RS in zunanjimi izvajalci, ki ostajajo v veljavi v 

prehodnem obdobju, ki ga določa ZgeoD. 
 

 Osebe z javnim pooblastilom 
 

Javna poblastila temeljijo na pogodbi o izvajanju geodetskih storitev (v nadalnjevanju: pogodba) . Pogodbeni 
stranki sta GU RS ter posamezna gospodarska družba oz. samostojni podjetnik, ki izpolnjuje za to določene 
pogoje. Postopke lahko vodijo pri izvajalcu redno zaposleni ali izjemoma z njim pogodbeno povezani geodeti, ki so 
na osnovi pogodbe od GU RS prejeli upravno pooblastilo. Upravno pooblastilo se podeljuje posameznikom in je 
izključno  vezano na posamezno pogodbo, zato ena oseba ne more prejeti dveh ali več pooblastil. Navedeno velja 
tudi v primeru, ko dve družbi poslovno sodelujeta. V takih primerih je dopustno le, da na osnovi pogodbe o 
poslovnem sodelovanju med dvema družbama ena družba "posodi" osebo drugi družbi. O tem se mora obvestiti 
pristojna izpostava območne geodetske uprave.V tem primeru oseba prejme pooblastilo na osnovi pogodbe z 
družbo, kateri je "posojena" in ne na osnovi pogodbe z družbo, kjer je zaposlena. 
"Popolno pooblastilo": pooblaščena oseba lahko vodi upravne postopke in opravlja tehnična dela v zvezi z 
izvedbo vseh vrst geodetskih storitev iz II. točke pogodbe.  
Pogoj za pridobitev “popolnega pooblastila” je najmanj višja strokovna izobrazba geodetske smeri (ali srednja 
geodetska izobrazba kombinirana z najmanj višjo izobrazbo upravne ali pravne smeri), opravljen upravni strokovni 
izpit iz področja geodetske dejavnosti ali preizkus znanja iz upravnega postopka in posebnih geodetskih postopkov 
ter štiri leta delovnih izkušenj s področja zemljiškega katastra. 
"Delno pooblastilo": pooblaščena oseba lahko opravlja le geodetske storitve iz zadnjih dveh alinej II. točke 
pogodbe. Za pridobitev “delnega pooblastila” mora imeti oseba vsaj srednjo izobrazbo geodetske smeri ter 
opravljen preizkus znanja iz ZUP-a in dve leti delovnih izkušenj. 
"Pooblastilo za katastrsko klasifikacijo kmetijskih zemljišč, razen gozdov": pooblaščena oseba lahko opravlja 
le strokovno upravna dela na področju katastrske klasifikacije kmetijskih zemljišč, razen gozdov. 
Pogoj za pridobitev "pooblastila za katastrsko klasifikacijo kmetijskih zemljišč, razen gozdov« je visoka izobrazba 
agronomske smeri, z  najmanj petimi  leti delovnih izkušenj s področja katastrske klasifikacije zemljišč in 
opravljenim upravno strokovnem izpitu s področja katastrske klasifikacije zemljišč. 
"Pooblastilo za katastrsko klasifikacijo gozdov": pooblaščena oseba lahko opravlja le strokovno upravna dela 
na področju katastrske klasifikacije gozdov. 
Pogoj za pridobitev "pooblastila za katastrsko klasifikacijo gozdov" je visoka izobrazba gozdarske smeri, z  najmanj 
petimi  leti delovnih izkušenj s področja katastrske klasifikacije gozdov in opravljenim upravno strokovnem izpitu s 
področja katastrske klasifikacije zemljišč. 
 
Izvajanje del po javnih razpisih 
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Kadar investitor razpisuje dela, ki vključujejo tudi izvedbo ene ali več geodetskih storitev, lahko geodetske storitve 
opravijo izključno izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje za javno pooblastilo GU RS za izvajanje geodetskih storitev. 
Ko je postopek opravljen in izvajalec izbran investitor vloži na pristojni izpostavi vlogo in obvesti izpostavo o 
izbranem izvajalcu ter poimensko navede delavce, ki bodo storitev opravili. Preden izda podatke za izvedbo 
geodetske storitve, se sklene pisni dogovor med investitorjem, izvajalcem in izpostavo območne geodetske uprave. 
Dogovor se oblikuje v skladu z določili pogodbe o izvajanju geodetskih storitev in vsebuje predvsem določila o 
pripravi in kvaliteti podatkov. 

 
 Območja izvajanja storitev 
 

Najožje območje, za katero se sklepa pogodba, je območje izpostave. Vodja Območne geodetske uprave (v 
nadaljevanju OGU) in Izpostave Območne geodetske uprave (v nadaljevanju IOGU) sta dolžna spremljati izvajanje 
pogodb in zagotavljati pogoje za kvalitetno in tekoče reševanje vlog na izpostavi. Direktor GU RS lahko na predlog 
vodje OGU dodeli vlogo posameznemu izvajalcu v smislu 2. odstavka IV. točke pogodbe. 
Če izvajalec želi, se mu lahko dodelijo tudi vloge na območjih izpostav, za katere ni sklenjena pogodba, vendar le s 
pogojem, da izvajalec tekoče izpolnjuje pogodbene obveznosti na svojem 
območju. 
V primeru, da izvajalec pogodbene obveznosti  nesolidno izvede, vodja OGU ob sodelovanju izpostav dokumentira 
ugotovljene nepravilnosti in ukrepa  skladno s pogodbo, oz. predlaga direktorju GU RS spremembo ali odstop od 
pogodbe. 

 
Spreminjanje pogodb 
 
Do spremembe posameznih določil v posamezni pogodbi bo prišlo praviloma na željo izvajalca (širitev /oženje 
območij, dodatne izpostave, zvečanje /zmanjšanje obveznega minimuma prevzetih vlog ipd.). Če je GU RS s 
predlagano spremembo soglasna, jo stranki uredita s sklenitvijo aneksa k pogodbi. Soglasje GU RS k predlagani 
spremembi je v vsakem primeru dejansko vprašanje - odvisno od njenih potreb na posameznem območju ter od 
dejanskih zmogljivosti (predvsem kadrovskih) izvajalca. 
Kadrovske spremembe pri izvajalcu (zmanjšanje /povečanje števila pri njem zaposlenih ali z njim pogodbeno 
povezanih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev javnega pooblastila), same po sebi ne vplivajo na pogodbo. V 
primeru novih zaposlitev lahko izvajalec npr. zaprosi za izdajo novih javnih pooblastil, ne da bi pri tem prišlo do 
kakršnihkoli sprememb v vsebini pogodbe. Enako velja v primeru zmanjšanja kadrov. Če pa bo izvajalec ocenil, da 
so zaradi kadrovskih sprememb njegove zmogljivosti večje oz. manjše, kot so bile v času sklenitve pogodbe, bo 
predlagal ustrezno spremembo pogodbe.  
Drugače je v primeru, ko izvajalec zaradi kadrovskih sprememb izgubi vse osebe z javnim pooblastilom. V takšnem 
primeru pogodbe dejansko ni več mogoče izvrševati, saj je izvajalec prenehal izpolnjevati enega od osnovnih 
pogojev za izvajanje geodetskih storitev. GU RS bo zato takšnega izvajalca obvestila, naj ji v primernem roku 
sporoči ime(na) oseb(e), ki bo(do) odslej zanj izvajala(e) geodetske storitve ter ji zanjo(e) predloži tudi vse 
potrebne podatke ter dokazila. Če GU RS v določenem roku ne bo prejela izvajalčevega odgovora, se bo štelo, da 
ta pogodbe ne želi ohraniti v veljavi in GU RS bo od nje odstopila. 
Prav zaradi zgoraj navedenih posledic pa bo GU RS še posebej previdna v primerih “selitve” kadrov od drugega k 
drugemu pogodbenemu izvajalcu geodetskih storitev. Ker je javno pooblastilo osebno (izdano poimensko določeni 
osebi) in izključno (vezano na konkretno pogodbo), se v primeru takšnih “selitev” ne prenese avtomatično, temveč 
je potrebno prejšnje pooblastilo takšne osebe ukiniti ter ji izdati novo. Če bo torej novi delodajalec (enako velja za 
primere poslovnega sodelovanja, ki temelji na pogodbi!) v takšnem primeru želel izdajo novega javnega 
pooblastila, mu ga bo GU RS izdala šele, ko ji bo poleg dokazila o zaposlitvi takšne osebe (ali pogodbenem 
sodelovanju z njo) ter dokazila o prenehanju delovnega razmerja (pogodbenega sodelovanja) pri prejšnjem 
delodajalcu predložil tudi njegovo soglasje za ukinitev doslej veljavnega javnega pooblastila. (Kar zadeva druge 
podatke ter dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo pooblastila takšni osebi jih ni potrebno prilagati ponovno - 
zadostuje sklic na dokumente, ki jih hrani GU RS.) 
Ker je javno pooblastilo javni dokument, ki določeni osebi daje pravico opravljati zadeve, ki sicer sodijo v pristojnost 
države, je potrebno v vseh(!) primerih prenehanja pooblastila to sporočiti GU RS, sam dokument pa vrniti. 
 

  Kriteriji za oddajo del zunanjim izvajalcem 
 

Izvajalec je dolžan mesečno prevzeti v izvedbo toliko vlog, kot je določeno v pogodbi  - “obvezna mesečna kvota” 
(točka V.,1. odst., all.1). “Obvezna mesečna kvota” pomeni obveznost izvajalca, da bo mesečno prevzel v izvedbo 
najmanj v pogodbi določeno število vlog. Dejansko število vlog, ki jih bo izvajalec mesečno prejel od naročnika pa 
je odvisno od potreb na posameznem območju ter od presoje naročnika in je lahko tudi manjše od “obvezne 
mesečne kvote” ali enako nič. V primeru, da naročnik ponudi izvajalcu večje število vlog, lahko ta presežek tudi 
zavrne. 
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Naročnik dodeljuje vloge po naslednjih kriterijih: 
- kvaliteta izvedbe in doseganje rokov; 
- vrsta vloge po prioriteti; 
- vrstni red vlog po prispetju; 
- pogodbeno minimalno število vlog glede na število izvajalcev s pooblastili; 
- želje izvajalcev; 
- želje strank; 
- ekonomičnost poslovanja; 
- drugi razlogi po presoji naročnika. 
Izvajalec lahko poleg obvezne mesečne pogodbene kvote sam zaprosi za dodatne vloge, če ima izpolnjene vse 
tekoče pogodbene obveznosti.  
V prošnji mora biti navedeno želeno število dodatnih vlog, območje izvajanja (KO ... ) oz. dovolj podatkov za 
identifikacijo posamezne vloge. Tudi pri dodeljevanju dodatnega števila vlog na željo izvajalca, se naročnik ravna 
po prej navedenih kriterijih. 
Naročnik dodeli vloge praviloma na območju izpostave, za katero je sklenjena pogodba. Naročnik ima pravico 
dodeliti vloge tudi na območju druge izpostave v okviru OGU, v posebnih primerih pa tudi na območju katerekoli 
izpostave.  

 
 
1.1.3. Poslovanje IOGU z zunanjimi izvajalci 
 

Poslovne uradne ure za poslovanje s pogodbenimi izvajalci so vsak torek od 8 do 14 ure. V tem času izpostava 
zagotovi delavca in prostor za sodelovanje z izvajalcem. V posebno utemeljenih primerih se lahko rešujejo 
problematične zadeve  tudi zunaj poslovnih ur. 
 
Podatki se prevzemajo osebno. 
 
Izvajalec pisno zahteva od IOGU (po dogovoru z IOGU lahko tudi po telefonu), pred pričetkom izdelave odločbe v 
okviru zahtevka rezervacijo parcelnih številk in številk novih ZKTOC. 
Vsaka dodatna potreba po rezervaciji novih točk ali parcelnih številk, se obravnava po enakem postopku, kot pri 
osnovnem posredovanju podatkov. 
 
Poslovanje preko modema oz. direktne mrežne povezave je možno, če so izpolnjeni: 
- tehnični pogoji (modem na IOGU in pri zunanjemu izvajalcu); 
- formalni pogoji (dostopne pravice, način obračunavanja priključka na bazo 
  podatkov,...) 
V tem primeru ni potrebno delavcem IOGU  posredovati podatkov, saj zunanji izvajalec neposredno posega v baze 
podatkov oz. ima dostop do posameznih funkcij. 

 
Vse vloge, ki jih rešujejo izvajalci, se vpisujejo v Seznam oddanih storitev (v nadaljevanju: Seznam). Podpisnika 
Seznama sta vodja izpostave in pooblaščeni izvajalec oziroma njuna pooblaščenca. Pooblastilo za prevzem oz. 
oddajo mora biti pisno (enkratno ali stalno). 



Navodilo za izvajanje geodetskih storitev – april 2000  7 

 

2.  POSTOPKI IZVAJANJA GEODETSKIH STORITEV 
 

2.1. SPREJEM VLOGE 

 

Vlogo za geodetske storitve vloži praviloma lastnik zemljišča neposredno pri IOGU ali jo pošlje po pošti. 
 

V izjemnih primerih so vlagatelji vloge: 
- pravni nasledniki lastnika, ki morajo upravnemu organu predložiti pravnomočen sklep o dedovanju. Ko je 

potrebno geodetsko storitev izvesti pred pravnomočnostjo sklepa o dedovanju, so vlagatelji vloge :  
                               - sodišče; 

- skrbnik zapuščine, ki ga postavi sodišče; 
- začasen zastopnik neznanim dedičem, ki ga s posebnim sklepom postavi drug upravni organ, 
ne   geodetska uprava (geodetska uprava lahko imenuje začasnega zastopnika šele po uvedbi 
postopka); 
- vsi predvideni dediči, navedeni v sklepu sodišča o predvidenih dedičih ali v sodnem zapisniku; 

- pooblaščenec (lahko je tudi zunanji izvajalec), ki se izkaže s pooblastilom za vložitev vloge (glej prilogo 4). 
 
Nekolkovane ali premalo kolkovane vloge neposredno od vložnika (taksnega zavezanca) ni mogoče sprejeti. Če je 
vloga prispela po pošti ali elektronskem mediju in ni kolkovana, je potrebno vložnika vloge s taksnim opominom 
pozvati, naj v petnajstih dneh plača redno takso in takso za opomin.  
 

2.2. EVIDENTIRANJE VLOGE 

 
Vlogo evidentira IOGU v skladu z veljavnim klasifikacijskim načrtom geodetskih zadev. 

 

2.3. POPOLNOST VLOGE 

 
IOGU preveri popolnost vloge. Če ima vloga takšno formalno pomanjkljivost, da je ni mogoče  obravnavati ali če je 
vloga nepopolna, mora IOGU vložnika pozvati, da v zakonsko določenem roku dopolni vlogo. 
Če vložnik v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga s sklepom zavrže. 

 

2.4. PRIKLJUČITEV VLOGE 

 
Včasih je možno rešiti v skupnem terenskem postopku več vloženih vlog. 
V teh primerih izberemo eno vlogo v okviru katere nadaljujemo postopek, ostale vloge pa ji priključimo. Priključijo 
se lahko le vloge, ki še niso aktivirane (brez IDPOS). O združitvi se odloči s posebnim sklepom, zoper katerega je 
dovoljena pritožba (3. odstavek 130. člena ZUP). 
 

2.5. AKTIVIRANJE POSTOPKA 

 
Postopek je aktiviran z določitvijo identifikacijske številke postopka (v nadaljevanju IDPOS). 

 
2.6. KOMPLETIRANJE VLOGE 
 

 Za izvajalca geodetskih storitev  se pripravijo potrebni podatki iz “kontrolnega lista” (priloga 3) in se skupaj z 
izpolnjenim kontrolnim listom vložijo v mapo “elaborata zemljiško katastrske meritve”(priloga 1). Ko so podatki  za 
izvedbo geodetske storitve pripravljeni, se izbere izvajalec storitve. 

 

2.7. PREDAJA VLOGE IZVAJALCU 

 
Pooblaščenemu predstavniku izvajalca preda pooblaščena oseba IOGU vloge  s podatki  za izvedbo storitev ob 
torkih, ki so določeni  kot poslovni dnevi za izvajalce. 
Ob predaji vlog se izpolni in podpiše “Seznam oddanih storitev”. (priloga 7) 



Navodilo za izvajanje geodetskih storitev – april 2000  8 

 

 

2.8. RAZPIS POSTOPKA 

 
Postopek razpiše in vodi izvajalec geodetske storitve skladno s predpisi. 

 

2.9. TERENSKI POSTOPEK 

 
Upravni del terenskega postopka je končan, ko  je izdelana skica terenske meritve in podpisan predpisani zapisnik. 
Geodetska izmera spada pod tehnična dela in se praviloma veže na geodetsko izmeritveno mrežo. 

 

2.10. RAZŠIRITEV VLOGE 

 
V okviru istega postopka (istih lastnikov  oziroma naročnikov) ter pripravljenih podatkov se lahko vloga na željo 
strank razširi, kar se evidentira v vlogi. Vsebina razširitve vloge se vpiše v zapisnik o izvršeni storitvi. Če je 
potrebno, se dodatno pridobijo ustrezni podatki za izvedbo postopka. 
Razširitev vloge na parcelo drugega lastnika ni možna. V tem primeru gre za novo vlogo in nov postopek. Kadar 
organ, ki vodi postopek, ne dovoli razširitve vloge, izda o tem sklep, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba. 

 

2.11. PISARNIŠKI DEL STORITVE 

 
Delo v pisarni po opravljeni meritvi predstavlja dokončanje elaborata in se sestoji iz: 
- geodetskih računanj; 
- rezervacij podatkov v skladu s točko 1.3., v primeru napačne rezervacije mora o tem izvajalec obvestiti IOGU še 

pred predajo elaborata; 
- izdelave osnutka odločb (predani osnutek mora vsebovati veljavne zemljiškokatastrske  in zemljiškoknjižne 

podatke Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi obrazložitvi odločbe! );  
- računa za stranko po veljavnem ceniku. 
 

2.12. PREDAJA ELABORATA 

 
Elaborat se preda pooblaščeni osebi IOGU. Ta pregleda  formalno popolnost elaborata in prejem potrdi v 
kontrolnem listu elaborata. 
Elaborat mora biti predan  IOGU najpozneje v treh mesecih od prevzema vloge. 

 

2.13. PREGLED ELABORATA IN DIGITALNIH PODATKOV 

 
Elaborat in digitalne podatke pregleda vodja OGU ali  vodja IOGU ali pooblaščeni delavec. Elaborat  in njegova 
skladnost z digitalnimi podatki  se pregleda  v celoti glede pravilnosti upravnega postopka in tehnične izvedbe. 
Ugotovitve pregleda se vpišejo v “Kontrolni list elaborata”.  

 

2.14. DOPOLNITEV ELABORATA 

 
Če se ob pregledu elaborata ugotovijo pomanjkljivosti pri vodenju upravnega postopka in nesprejemljive rešitve v 
tehničnem delu, se določi rok v katerem mora izvajalec le te odpraviti. Ta rok je maksimalno 30 dni . 

 

2.15. POTRDITEV ELABORATA 

 
Ko vodja OGU ali IOGU ali njegov pooblaščeni delavec IOGU  ugotovi, da je elaborat  popoln, ga potrdi   in  to 
označi v “Kontrolni list elaborata” in v “Seznam oddanih storitev”. 
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2.16. IZDAJA RAČUNA STRANKI 

 
Kopija sestavljenega računa je priložena v elaboratu ob predaji, skupaj z obračunom stroškov ( obrazec - 
OBRAČUN 1). 

 
 
2.17. IZDAJA UPRAVNEGA AKTA 
 

IOGU je dolžna izdati upravni akt (odločba, sklep) v roku enega meseca po prejemu elaborata od izvajalca oziroma 
v roku 15 (petnajstih) dni po odpravi nepravilnosti. Upravni akt s katastrskim načrtom s spremembami  se vroči 
vsem upravičencem. Upravni akt podpiše tudi oseba ( zato ni žiga firme in podpisa njenega zastopnika), ki je vodila 
postopek oziroma pripravila osnutek upravnega akta (1. odstavek 216. člena ZUP).  
 

2.18. PRITOŽBA 

 
Rok za pritožbo je 15 dni po prejemu upravnega akta, če v njem ni drugače določeno. Pritožba se vloži na IOGU.  

 

2.19. PRAVNOMOČNOST 

 
Po preteku pritožbenega roka postane upravni akt pravnomočen. Pravnomočnost se označi na upravnem aktu in  
prvi strani mape elaborata ter v evidenci zemljiškega katastra. 

 

2.20. IZPELJAVA SPREMEMB V  PODATKOVNIH BAZAH 

 
IOGU izvede vse pravnomočne upravne akte v ustreznih bazah in načrtih v evidencah zemljiškega katastra. 

 

2.21. PREDAJA UPRAVNEGA AKTA PRISTOJNIM SLUŽBAM 

 
Pravnomočni upravni akt  se vroči  zemljiški knjigi in tudi drugim organom, če tako določa materialni predpis ali 
obvezno navodilo. 
Upravnemu aktu za zemljiško knjigo se priloži tudi kopija katastrskega načrta s spremembami. 

 

2.22. ARHIVIRANJE 

 
Arhiviranje pomeni fizično vložitev elaboratov v arhiv. 
Arhivirajo se tudi vloge, ki so bile kjerkoli v fazi postopka zavržene, zavrnjene ali združene. 

 

2.23. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI SKLEP O VPISU UPRAVNEGA AKTA IOGU V ZEMLJIŠKO KNJIGO 

 
Sklep o vpisu upravnega akta IOGU v zemljiško knjigo, ki ga izda zemljiška knjiga, se arhivira v elaboratu izmere 
(priloži se k odločbi). 

 



Navodilo za izvajanje geodetskih storitev – april 2000  10 

 

DIAGRAM POSTOPKA IZVAJANJA GEODETSKE STORITVE 
(ZEMLJIŠKI KATASTER) 

 
 

 SPREJEM VLOGE  STRANKA - naročnik 
 

   - lastnik 
    - pooblaščenec 
    - investitor 
    - upravni organ  

  EVIDENTIRANJE VLOGE   
  (delovodnik, spisovni seznam)   
 

    

     

DOPOLNITEV     
 

    

  POPOLNOST VLOGE   
 

   ZAKLJUČEK VLOGE 
 

   - zavržena 
    - zavrnjena 
    - odstopljena 
    - združena 
     

  PRIKLJUČITEV VLOGE   
 

    
 

    
     
 

 AKTIVIRANJE POSTOPKA   
  (določitev IDPOS)   
 

    

     

  KOMPLETIRANJE VLOGE   
          - priprava podatkov za tehnični   
            postopek   
          - izbira izvajalca   

  
 

  
     
     

  PREDAJA VLOGE IZVAJALCU   
 

 (seznam oddanih storitev)   

     
 

    

  RAZPIS POSTOPKA   
 

 (vabila)   

     

     

  TERENSKI POSTOPEK  RAZŠIRITEV VLOGE 
 

    

     
     

     

DOPOLNITEV     
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  STORITEV   
  (pisarniški postopki)   
               - geodetska računanja   
               - rezervacija podatkov    

              - plombiranje podatkov   
               - osnutek odločbe   
               - sestava računa    

              - dokončanje elaborata   

     

DOPOLNITEV     

  PREDAJA ELABORATA    
 I/OGU   

     

     

  PREGLED ELABORATA   
  IN DIGITALNIH PODATKOV    

    
 

    

  POTRDITEV ELABORATA   
 

    

REŠEVANJE     IZDAJA RAČUNA STRANKI 
PRITOŽBE      

    

  IZDAJA UPRAVNEGA AKTA   
     
 

    

     
 

 PRITOŽBA   
 

    

     

  PRAVNOMOČNOST   
 

    
     
     

  IZPELJAVA SPREMEMB V BAZAH   
  IN EVIDENCAH zem. kat.   
 

    
     
     
     

  PREDAJA UPRAVNEGA AKTA   
  PRISTOJNIM SLUŽBAM   
 

    
     
     

  ARHIVIRANJE  SKLEP 
 

   (o vpisu upravnega akta v zem. knjigo) 
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3. VSEBINA 
 
 
3.1. VLOGA 
 

Na IOGU se na zahtevo strank sprejemajo naslednje vloge, ki se izpolnjujejo na predpisanih obrazcih in jim 
pripadajo predpisani obrazci terenskih zapisnikov: 

 

Zap 
št. 

Vrsta vloge Na predpisanem 
obrazcu 

Terenski 
zapisnik 

1 Zahtevek za izvedbo parcelacije OBRAZEC 1 OBRAZEC 1A 

OBRAZEC 1B 

2. Zahtevek za ureditev posestne meje OBRAZEC 2 OBRAZEC 2A 

OBRAZEC 2B 

OBRAZEC 2C 

3. Zahtevek za izvedbo sprememb v vrsti rabe in katastrskega 

razreda zemljišča 

OBRAZEC 3 OBRAZEC 3A 

OBRAZEC 3B 

4. Zahtevek za izdajo podatkov iz uradnih geodetskih evidenc OBRAZEC 4  

5. Zahtevek za izvedbo geodetsko - tehnične storitve OBRAZEC 5 OBRAZEC 5A 

 
Za vsako vrsto vloge se vodi poseben spisovni seznam. 
 
Vloga mora vsebovati:  

− številko in datum vloge, katastrsko občino, IDPOS (za vloge pod zap. št. 1, 2, 3); 

− ime in priimek, naslov ter podpis vlagatelja in plačnika; 

− pooblastilo, v primeru, ko stranko v postopku zastopa pooblaščena oseba; 

− parcelno številko in druge podatke, ki se zahtevajo pri posameznih obrazcih; 

− dokazilo o plačani upravni taksi po ZUT; 
Sprejem in reševanje vlog mora biti v skladu s predpisi ZUP-a. 
Pri sprejemanju vlog morajo biti v vseh obrazcih pravilno izpolnjeni zgoraj navedeni podatki. 
Če stranka dostavi svoj zahtevek po pošti, se podatki iz njenega zahtevka prepišejo v zahtevani obrazec,  po pošti 
poslani zahtevek pa se mu priloži. 
Izvajalec lahko vlogo na terenu spremeni, kar ugotovi v zapisniku. Pri predaji elaborata na to opozori z opombo v 
kontrolnem listu. Izpostava vnese spremembo v svoje evidence. 
 
Pri posameznih obrazcih morajo biti izpolnjeni še drugi pogoji. 
 

3.1.1. Obrazec 1:  
Zahtevek za izvedbo parcelacije:  delitev parcele 
     parcelacija dolžinskega objekta 
 
a) Zahtevek za izvedbo parcelacije  delitev parcele 

 

− zahtevek vložijo in podpišejo lastniki parcele, ki se deli ali od lastnika s pooblastilom (priloga 4) 
pooblaščena oseba; 

− zahtevek lahko vloži tudi sodišče ali druga pooblaščena pravna oseba; 

− pri delitvah na osnovi izvedbenih aktov mora biti priložena izvedbena dokumentacija ali načrt (zazidalni 
načrt, lokacijska dokumentacija, urbanistično mnenje, ...) ali sklep sodišča ali druge pravne osebe o delitvi 
parcele s pripadajočo skico za meritev; 

− s podpisano izjavo na vlogi se določi plačnik postopka. Pri sodni vlogi in vlogi pooblaščene pravne osebe 
mora biti plačnik določen v vlogi sodišča oz. pravne osebe; 

− pri pogojnih delitvah se k vlogi priloži dokument, na osnovi katerega se mora parcela deliti (lokacijska 
dokumetacija, zazidalni ali ureditveni načrt ...) 

− praviloma se v ta obrazec vriše skica predvidene parcelacije; 
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− pri izvedbi parcelacije se na terenu izpolni terenski zapisnik  na OBRAZCU 1A 
 

b) Zahtevek za izvedbo parcelacije      parcelacija dolžinskega objekta 
 

− naročnik parcelacije dolžinskega objekta priloži k svoji vlogi od lastnikov tangiranih parcel podpisano izjavo 
o njihovem soglasju za odmero dolžinskega objekta in ustrezen dokument za poseg v prostor, razen če z 
zakonom ni drugače določeno; 

− s pisno izjavo v vlogi se določi plačnik izmere; 

− ob zamejničenju dolžinskega objekta se na terenu izpolni zapisnik o parcelaciji dolžinskega objekta na 
OBRAZCU 1B. 

 
3.1.2. Obrazec 2:  

Zahtevek za ureditev posestne meje    v mejnem ugotovitvenem postopku (MUP) 
       obnova dokončne meje 
       prenos meje po podatkih zemljiškega katastra 
       evidentiranje sodno določene meje 
 
a) Vlogo za prenos meje po podatkih zemljiškega katastra morajo podpisati vsi mejaši. S podpisano izjavo na 

vlogi se določi plačnik postopka.  
b) V ostalih treh vrstah zahtevka za ureditev posestne meje zgornji pogoj ni obvezen. Ureditev meje lahko 

naročijo lastniki ene parcele oziroma sodišče. 
c) Pri ureditvi meje v mejnem ugotovitvenem postopku se na terenu izpolni terenski zapisnik na obrazcu 2A. 
d) Pri obnovi dokončne meje se na terenu izpolni terenski zapisnik na obrazcu 2B. Meja je dokončna, če je 

definirana z mejnimi točkami, ki imajo status MUP (ZK točke določene v MUP-u, pri prenosu posestne meje ali 
pri parcelaciji) ali status SODNA (ZK točke določene v sodnem postopku). Pri obnovi dokončne meje se le-ta 
na terenu zamejiči, ne glede na nasprotovanje prizadetih strank, razen ob fizični preprečitvi. Vse ugotovitve na 
terenu se morajo napisati v zapisnik.  

e) Pri prenosu meje po podatkih zemljiškega katastra se na terenu izpolni terenski zapisnik na obrazcu 2C.  
 

3.1.3.  Obrazec 3: 
Zahtevek za izvedbo spremembe v vrsti rabe in katastrskega razreda zemljišča: 
 

− zahtevek podpiše lastnik parcele (ali od lastnika s potrdilom pooblaščena oseba); 

− če se izvajajo spremembe po uradni dolžnosti, se izpolni isti obrazec: namesto lastnika se napiše zaznamek 
“po uradni dolžnosti”; 

− pri izmeri objekta se priloži kopija ustreznega dovoljenja za poseg v prostor ali odločba o priglasitvi, če objekt ni 
bil zgrajen pred letom 1967; 

− vsaki vlogi se priloži obrazec 3A: Zapisnik o opravljenem pregledu sprememb v vrsti rabe in katastrskega 
razreda zemljišč in po potrebi OBRAZEC 3B: Zapisnik o ogledu na terenu v zvezi s katastrsko klasifikacijo 
zemljišč. 

 
3.1.4. Obrazec 4: 

Zahtevek za izdajo podatkov iz uradnih geodetskih evidenc: 
 
- naročilo za izdajo podatkov iz uradnih geodetskih evidenc od zaporedne št. 1 - 4 se izda na zahtevo lastnika 
zemljišč, ostale zahtevke lahko podajo tudi drugi naročniki. 

 
3.1.5. Obrazec 5: 

Zahtevek za izdelavo geodetske tehnične storitve   geodetskega načrta za potrebe lokacijske 
dokumentacije 
               geodetskega načrta novozgrajenega objekta 
               zakoličenje objekta 
 

− zahtevek za meritev in izjavo o plačilu izvedbe zahtevka podpiše naročnik (lastnik, investitor, ...) 

− pri zahtevku za zakoličenje stavb mora biti predloženo gradbeno dovoljenje s pripadajočo lokacijsko 
dokumentacijo in potrjenim projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja. Navedena dokumentacija  s 
pripadajočim projektom mora biti predložena tudi pri izvedbi zakoličenja na terenu; 

− pri zakoličenju objekta se na terenu izdela Zapisnik o zakoličenju objekta “OBRAZEC 5A”. 
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3.2. PODATKI ZA IZVEDBO STORITVE 
 
 
3.2.1. Podatki za izvedbo storitve se predajo v mapi: ELABORAT ZEMLJIŠKOKATASTRSKE MERITVE 
               (glej prilogo 1 s pripadajočim navodilom). 
 

Vsebina mape je opisana v točkah 3.2.2. do 3.2.8. 
 
3.2.2. Popolna vloga s prilogami . 
 
3.2.3. Kopija katastrskega načrta s spremembami na prosojnem dimenzijsko stabilnem materialu za vris 

spremembe parcelnega stanja. 
 

Kopija katastrskega načrta na prosojnem dimenzijsko stabilnem materialu mora biti izdelana tako, da izvajalec 
neposredno na njej izdela delilni načrt (glej prilogo 2); 

− na kopiji grafične izmere je treba navesti deformacijo detajlnega lista, iz katerega je kopija narejena; 

− kopije se ne podpiše, potrdi se po izdelani meritvi. 
 
3.2.4. Izpišejo se vsi podatki za parcele v postopku in za vse mejne parcele 
 

− na papir 

− na disketo (po dogovoru). 
 

3.2.5. Kopije elaboratov predhodnih meritev 
 

Pripravijo se kopije terenskih skic, zapisnikov in računanja vseh doslej opravljenih meritev na parcelah v postopku 
in njihovih mejah. Na vse kopirane dele elaborata mora biti vpisan IDPOS, če je bil ta že določen. Ker vsi deli 
elaborata niso vedno opremljeni z vsemi potrebnimi podatki (katastrska občina, št. vloge, datum meritve), jih je 
treba pred kopiranjem dopolniti. Hkrati je treba, po strokovni oceni IOGU, dopolniti črnobelo kopijo skice, če je 
original izrisan v dveh barvah. 

 
3.2.6. Koordinate mejnih točk in kopije prosojnic mejnih točk 
 

Pri pripravi in izdajanju podatkov o zemljiškokatastrskih točkah IOGU se upošteva točka 10. tega navodila. 
IOGU izdela kopijo prosojnice zemljiškokatastrskih točk. Kadar so za posamezno katastrsko občino vsi podatki 
vodeni v digitalni obliki, ta kopija ni potrebna, ker izvajalec dobi vse podatke z “izrezom” območja obdelave iz 
digitalne baze. 

 
3.2.7. Koordinate in topografije geodetskih točk 
 

IOGU izda kopije topografij in seznama koordinat tistih geodetskih točk, ki ležijo na območju, kjer je predviden 
postopek. Zaradi lažje orientacije na terenu se za območje grafične meritve izdela tudi kopija pregledne karte 
geodetskih točk v merilu 1 : 5000 ali pa se geodetske točke vriše na priloženo neprosojno mapno kopijo. IOGU 
izdela seznam koordinat vidnih signalov geodetskih točk na svojem območju, ki ga dobi izvajalec, ki je pooblaščen 
za opravljanje meritev. 
Na IOGU, kjer je nastavljena baza geodetskih točk, se po dogovoru predajo podatki za koordinate na disketi. 

 
3.2.8. Kontrolni list elaborata 
 

Ko izvajalec prevzame geodetski elaborat, se na kontrolnem listu pod št. A označi, kateri od navedenih podatkov 
sestavljajo elaborat. 
Na kontrolni list je treba izpisati vse številke elaboratov predhodnih meritev. Kadar IOGU vodi evidenco o elaboratih 
z IDPOS priloži kontrolnemu listu seznam doslej opravljenih meritev. 
Kontrolni list prevzema geodetskega elaborata postane sestavni del elaborata. 

 
3.3. VSEBINA IZDELANEGA ELABORATA 
 

Po končani meritvi izvajalec izpostavi preda mapo z elaboratom zemljiškokatastrske meritve. Vsebina elaborata je 
naslednja: 
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3.3.1. Kopija vabila stranki na terenski postopek in dokazilo o prejetem vabilu, če stranka ni bila  udeležena v 
postopku.  
 

En izvod kopije vabila stranki na terenski postopek s seznamom vseh vabljenih strank in dokazilo o prejetem vabilu 
za stranke, ki se niso udeležile postopka. 
V primeru , da so stranke izjemoma vabljene na terensko meritev ustno ali pa je bil rok vabljenja krajši od 8 dni se v 
zapisnik zapiše pod druge ugotovitve naslednji tekst : 
" Lastnik  parcele št.  (št. parcele), (ime in priimek lastnika) se strinja z (varianta: ustnim) vabljenjem v roku krajšem od 
zakonsko določenega. " ( Podpis stranke.) 

 
3.3.2. Zapisnik postopka 
 

− zapisnik mora biti pravilno izpolnjen in podpisan, za pooblaščene podpisnike mora biti priloženo pisno 
pooblastilo (priloga 5); 

− izvajalec preda original zapisnika; 

− v primeru, da je original slabo čitljiv, mora biti priložen tudi prepis zapisnika, overjen od izvajalca; 

− na zapisniku mora biti poleg podpisa izvajalca tudi žig izvajalca. 
 
3.3.3. Skica terenske meritve (priloga 6) 
 

− izdelana mora biti praviloma na notranji strani mape elaborata s tušem ali drugim obstojnim sredstvom; 

− originalna skica mora biti izdelana po Navodilu za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel  (Ur. l. št. 
2/76). Na skici označimo z dogovorjenimi znaki ali opisno, kakšna vrsta mejnega znamenja je postavljena na 
terenu; 

− vsa na terenu obstoječa znamenja se označijo s črno barvo. Obnovljen star mejnik se na skici označi tako, da 
se preko starega nariše nov ustrezen znak z rdečo barvo v skladu s PRILOGO 6C. Številke ZK točk se pišejo v 
oklepaju, stare s črno, nove z rdečo barvo. Številke lokalnih detajlnih točk se pišejo brez oklepajev. Za celotno 
skico velja enoten režim izrisa. 

 
3.3.4. Podatki snemanja 
 

− podatki snemanja so zapisani na obrazcu ali  

− računalniški izpis  
 
3.3.5. Računski  del elaborata mora imeti naslednjo vsebino: 
 

− izračun koordinat novih geodetskih izmeritvenih točk; 

− izračun koordinat in višin vseh izmerjenih točk; 

− kontrola pravilnosti meritve (npr.: kontrola front, pomožnih mer ...); 

− kartiranje na oleati z upoštevanjem skrčka zemljiškokatastrskega načrta z označenimi točkami vklopa; 

− izračun površin merjenih parcel; 

− izpis prenosnih datotek novega stanja (glej točko 10.); 

− po dogovoru z  IOGU izvajalec preda na disketi in na papirju izračun povezav parcelnih obodov   tudi če 
grafični podatki niso vodeni v digitalni obliki. 

− oleato ZK točk  s spremembami 
 
3.3.6. Topografije geodetskih točk 
 

Izvajalec je dolžan ob predaji elaborata geodetske meritve predati dopolnjene, nove ali nespremenjene topografije 
vseh uporabljenih geodetskih točk. Topografije pri meritvi uporabljenih in pregledanih točk morajo  biti opremljene z 
datumom in podpisom. 

 
3.3.7. Kopija katastrskega načrta s spremembami 
 

Izvajalec preda IOGU eno kopijo na prosojnem dimenzijsko stabilnem materialu ter dve in tolikšno število kopij, kot 
je število lastnikov. Novo stanje je na originalu in kopijah katastrskega načrta s spremembami prikazano z rdečim 
tušem. 

 
3.3.8. Osnutek odločbe na papirju in disketi 
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− pred predajo elaborata mora biti preverjeno lastništvo in ZK vložek, ter podatki o parceli v atributni bazi 
zemljiškega katastra; 

− odločba mora imeti predpisano vsebino po navodilu GURS-a; 

− po dogovoru z IOGU pripravi izvajalec osnutek odločbe na računalniški opremi IOGU. 
 
3.3.9. V posebnem ovitku se vrnejo IOGU uporabljeni dokumenti za izdelavo storitve in niso sestavni del 

dokončnega elaborata (arhivski material) zemljiškokatastrske meritve 
 

− izpis podatkov o parcelah in lastnikih; 

− kopije terenskih skic, zapisnikov in računanja dosedanjih meritev; 

− podatki o ZK točkah; 

− kopija oleat ZK točk; 

− kopija topografij o geodetskih točkah; 

− druga uporabljena dokumentacija. 
Zgoraj navedenih dokumentov ne arhiviramo. 

 
3.3.10. Disketa  
 

Prenos podatkov za vlogo med izvajalcem in IOGU se za atributne podatke izvaja z disketo. 
IOGU preda izvajalcu na disketi obstoječe digitalne podatke zemljiškega katastra. Spremenjene podatke mora 
izvajalec posredovati IOGU v digitalni obliki v formatih predpisanih pod točko 10.(str.57-65).  
GURS predpiše način izmenjave digitalnih podatkov med IOGU in izvajalcem tako, da bo zagotovljena zaščita baz 
podatkov pred virusi. 

 
3.4. VSEBINA DOKONČNEGA ELABORATA (ARHIVSKI MATERIAL) 
 

Dokumenti geodetske storitve, ki se arhivirajo, se vložijo v mapo “Elaborat zemljiškokatastrske meritve” po 
vsebinskih sklopih. Vsak sklop se posebej oštevilči kot je to določeno v navodilu k prilogi 1. Ta številka se vpiše na 
naslovno stran ovitka v predvideno rubriko. 
 
Vsebina dokončna elaborata vložena v mapo je naslednja: 

− vloge s prilogami; 

− vabila in povratnice; 

− zapisnik postopka; 

− skica terenske meritve; 

− terenski zapisnik meritve (ročno izpolnjeni zapisnik ali izpis iz registratorja); 

− računska obdelava geodetske meritve; 

− oleata kartiranja; 

− določitev površin parcel; 

− pravnomočne odločbe, sklepi (s priloženimi povratnicami); 

− kopija katastrskega načrta s spremembami; 

− seznam ZK točk; 

− oleate ZK točk; 

− dodatni dokumenti (npr.: pritožbe in postopek v zvezi s pritožbo). 
Vsak sklop elaborata mora biti spet, z označeno katastrsko občino in IDPOS-om. 
 
 
 
 



Navodilo za izvajanje geodetskih storitev – april 2000  17 

 

4. PRIPRAVA PODATKOV BAZE ZEMLJIŠKOKATASTRSKIH TOČK ZA  ZUNANJE 
IZVAJALCE 
 

Zemljiškokatastrske točke (v nadaljevanju: ZKTOC) določajo potek meje parcelnega dela. 
Za ZK točke vodimo podatke o pripadnosti katastrski občini, številki ZK točke, koordinatah, metodah določitve, 
upravnem statusu, datumu, številki postopka, v katerem je točka nastala ali se spremenila. 

 
4.1. NASTAVITEV BAZE ZK TOČK 
 
4.1.1.  Priprava podatkov 
 

Nastavitev baze ZKTOC se izvaja v okviru projekta posodobitve zemljiškega katastra in vsebuje:  

− nastavitev evidence elaboratov (s katero se določijo št. IDPOS-ov za vse elaborate in s tem tudi za vse ZK 
točke v teh elaboratih); 

− izdelava oleate ZK točk; 

− vnos koordinat in ostalih atributov s PP ZKTOC v bazo. 
 
4.1.2. Vzpostavitev baze ZK točk 
 

Postopek vnosa podatkov o obstoječih ZKTOC je različen glede na vrsto in obliko razpoložljivih podatkov. 
 

Posamezni vnos podatkov: 

− podatki o ZK točkah z GK koordinatami (lahko pa tudi tiste z lokalnimi koordinatami, ki imajo nekatere druge 
atrubute (npr.ZK točke določene v MUP) se s pomočjo PP ZKTOC in določene št. IDPOS vnesejo v bnazo ZK 
točk; 

− podatki se vnašajo za vsako k.o. posebej; 

− baza ZK točk se vzpostavlja v obratnem vrstnem redu kot so točke nastajale. 
Vsebina vnosa je nedvoumno razvidna iz priročnikov za uporabo PP ZKTOC. 

 
Skupinski vnos podatkov: 
Uporabimo ga v primerih, ko imamo podatke množičnih postopkov (nove izmere, komasacije, ekspropriacije) že v 
digitalni obliki oz. imamo že obstoječe baze ZKTOC. 
Podatke v digitalni obliki je potrebno do določene mere prirediti in sicer: 

− ločiti po k.o., če še niso; 

− posameznim točkam oz. celotnim sklopom točk določiti vse potrebne atribute (IDPOS, datum, metodo 
določitve, upravni status); 

− zapisati točke v prenosni format .ZKV (standard je predpisan - glej priročnik ZKTOC). Ta prepis v prenosni 
format je priporočljivo izvesti z enim od obstoječih oz. dosegljivih urejevalcev preglednic (Quattro Pro, Lotus 1-
2-3, Excel, Paradox). 

 
 
4.2. TEKOČE VZDRŽEVANJE BAZE ZK TOČK 
 
4.2.1. Priprava in izdajanje podatkov izvajalcu 

 
Vsebina in način izdajanja podatkov je odvisna od tega, v kakšni obliki imamo razpoložljive podatke. 
Izvajalcu geodetske storitve se pripravi: 

 
1. primer:  
Ne obstaja baza ZKTOC. 
Ni podatkov o detajlnih točkah niti na papirju (npr. trig. obr. 25), v tem primeru izvajalec ne prejme podatke. 
 
 
2. primer: 
Ne obstaja baza ZKTOC. 
Za določeno meritev oz. k.o. obstajajo trig. obr. 25, ali so na kakšen drug način zapisani podatki o koordintah, zato 
izvajalcu pripravimo: 

− izpisan seznam tangiranih detajlnih točk z vsemi obstoječimi atributi; 

− kopijo oleate detajlnih točk; 
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− kopijo terenske skice, kjer so oštevilčene detajlne točke; 

− kopijo zapisnika MUP (oz. drugih ugotovitvenih zapisnikov), iz katerega je razviden status posamezne detajlne 
točke (atribut: upravni status). 

 
 

3. primer: 
Obstaja baza ZKTOC. 
Izvajalcu pripravimo: 

− datoteko tangiranih ZK točk iz baze ZKTOC v standardnem formatu izmenjave, 

− (ob kreiranju in zapisu datoteke na disketo lahko pripravimo tudi izpisek na papir); 

− kopijo oleate ZK točk; 

− kopijo terenske skice, kjer so oštevilčene ZK točke; 

− kopijo zapisnika MUP (oz. drugih ugotovitvenih zapisnikov). 
 
 

4. primer: 
Obstaja baza ZKTOC. 
Načrti so v digitalni obliki -obstaja digitalna baza ZK točk. 
Izvajalcu pripravimo: 

− Izsek tangiranega območja iz združene baze, ki vsebuje vse potrebne podatke iz baze ZKTOC v povezavi s 
grafično predstavitvijo (disketa - standardni format izmenjave). 

V tem primeru izvajalcu v okviru podatkov o ZK točkah ni potrebno pripraviti nobenih kopij (seznam točk, oleata 
točk, terenska skica). 

 
FORMATI IZMENJAVE 
 
A1. Standardni format izmenjave - datoteka 
To je izpis v ZKV formatu iz baze ZKTOC. Struktura datoteke in formati posameznih polj so definirani v 
10.poglavju. 
 
A2. Izpis iz baze ZKTOC 
in sicer ločimo dve vrsti izpisov: 

− izpis vseh atributov; 

− izpis nekaterih atributov s šiframi. 
Struktura datotek in formati posameznih polj so definirani v 10.poglavju. 
 

4.2.2. Delo izvajalca 
 

1. Pri terenski izmeri in izdelavi skice uporablja izvajalec lokalno oštevilčbo točk v okviru elaborata. Pri tem 
upošteva dejanske številke ZK točk za tiste ZK točke, ki so mu bile posredovane ob prevzemu elaborata kot 
znane ZK točke. 

2. Po končanih meritvah izvede izvajalec vsa računanja (koordinat, kontrolnih mer in površin) v sistemu lokalne 
oštevilčbe z upoštevanjem že znanih (prejetih) številk ZK točk. 

3. Pred dokončno izdelavo oz. oddajo elaborata, ko že lahko določi točno število vseh novih detajlnih točk, ki se 
bodo vnesle v bazo kot ZK točke, pridobi od naročnika ustrezno rezervacijo potrebnih številk. 

4. Skladno s sprejeto rezervacijo številk ZK točk izvede ustrezne preoštevilčbe lokalnih številk  in sicer na :  

− skici terenske meritve; 

− izpisku vseh izračunanih oz. uporabljenih točk. 
5. Izdela seznam (izpisek) vseh novo izračunanih, spremenjenih in ukinjenih ZK točk, ki bodo vnešene v bazo ZK 

točk in datoteko teh točk v standardnem formatu izmenjave. 
 
4.2.3. Sprejem podatkov od izvajalcev geodetskih storitev 
 

Izvajalec ob predaji elaborata preda IOGU: 
 

1.   papir: 

− vse prejete podatke (spisek prejetih koordinat detajlnih oz. ZK točk); 

− spisek vseh ZK točk, ki so bile uporabljene oz. so bile izračunane v okviru elaborata; 

− spisek vseh ZK točk, ki bodo šle v bazo ZKTOC. 
Ta spisek vsebuje:  
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− vse nove ZK točke; 

− vse ZK točke, ki se jim je spremenil katerikoli atribut; 

− vse ZK točke, ki so ukinjene. 
2.    disketa: 

− datoteka vseh novih, spremenjenih  in ukinjenih ZK točk, ki gredo v bazo ZKTOC in sicer v standardnem 
formatu izmenjave. 

 
4.2.4. Predaja elaborata ZK točk 

 
1. IOGU pregleda elaborat. 
2. V primeru, ko zunanjemu izvajalcu zaradi objektivnih razlogov ni mogla posredovati potrebnih rezervacij prostih 

številk ZK točk, izvede namesto izvajalca ustrezne preoštevilčbe lokalnih številk  detajlnih točk in sicer na :  

− skici terenske meritve; 

− izpisku vseh izračunanih oz. uporabljenih točk; 

− v datoteki izračunanih, spremenjenih  in ukinjenih ZK točk. 
3. Po pravnomočnosti upravnega akta in po vnosu podatkov v baze zemljiškega katastra, IOGU izvede editiranje 

in  vnos iz datoteke (ZKB format) v bazo ZKTOC. 
4. Izdela ali dopolni oleato ZK točk (na območjih, kjer še ni vzpostavljen DKN). 
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5. PRIPRAVA PODATKOV BAZE GEODETSKIH TOČK ZA ZUNANJE  IZVAJALCE 
 
 
5.1. NASTAVITEV BAZE GEODETSKIH TOČK (v nadaljevanju GEOTOC) 
 
5.1.1. Priprava podatkov 
 

Obstoječe podatke o geodetskih točkah, ki jih vodi Geodetski dokumentacijski center (v nadaljevanju: GDC GU RS) 
prevzame IOGU skupaj z inštalacijo PP GEOTOC. 

 
 
5.1.2. Vzpostavitev baze GEOTOC 
 

Od GDC prevzeto bazo GEOTOC, IOGU dopolnijo z geodetskimi točkami, ki jih vodijo in vzdržujejo na nivoju 
izpostave. 
Te točke se vodijo v različnih vsebinskih oblikah: 

− papir (seznami oz. trig. obr. 25); 

− diskete, magnetni trakovi v različnih standardih oz. formatih posameznih SW; 

− posamezne lokalne baze. 
Zaradi poenostavitve nastavitve baze GEOTOC se za te točke vnesejo najprej osnovni atributi (številka, koordinate 
x, y, z). 
Način prepisa podatkov preko standardnega formata izmenjave v bazo GEOTOC , je podoben kot pri ZK točkah. 
Pri tem se poslužujemo različnih možnosti prenosa oz.vnosa podatkov, glede na dane možnosti (finančne in 
kadrovsko-strokovne narave). 
 

5.2. IZDAJANJE PODATKOV IZ BAZE GEOTOC 
 

Na osnovi posebne pogodbe, s katero se določijo posebne obveznosti in dolžnosti, lahko zunanji izvajaci prejmejo 
za domicilno območje sledeče podatke: 
1. celotno bazo GEOTOC (vse točke z vsemi atributi), 
2. kopije TTN 5 oz. TTN 10 ali ustrezne skenograme TTN, 
3. kopije topografij ali skenograme topografij. 
Obveznost IOGU je da zagotovi izvajalcem podatke o vseh spremembah v bazi GEOTOC in sicer: 

− spremembo atributnih podatkov; 

− grafičnih podatkov (topografij). 
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6. IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV ZA POTREBE LOKACIJSKE DOKUMENTACIJE 
 
6.1. VLOGA 
 

Vlogo za izdelavo geodetskega načrta za potrebe lokacijske dokumentacije (v nadaljevanju: GNLD) vloži praviloma 
lastnik zemljišča pri pristojni IOGU.  Če zahteva izdelavo GNLD naročnik, ki ni lastnik zemljišča, mora predložiti 
ustrezen dokument, ali pooblastilo lastnika zemljišča. 
Naročnik priloži zahtevku za izdelavo GNLD : 

− obseg območja in merilo izdelave GNLD, ki ga določi izdelovalec lokacijske dokumentacije; 

− posebne zahteve izdelovalca lokacijske dokumentacije glede podatkov s terena ( drevesa, terenske posebnosti 
). 

 
6.2. GNLD IMA NASLEDNJO VSEBINO: 

 

− topografsko vsebino; 

− geodetske položajne in višinske točke; 

− komunalne naprave in vode; 

− zemljiškokatastrsko vsebino; 

− posebne zahteve izdelovalca lokacijske dokumentacije. 
Višinska predstava terena se določi z nadmorsko višino, le izjemoma je dovoljena uporaba relativnih višin. 
Izhodiščna višinska točka mora biti na terenu in načrtu nedvoumno določena. 
Geodetske točke, ki so na območju izdelave GNLD, morajo biti  vrisane. 
Komunalne naprave in vodi, ki so v naravi vidne  se odmerijo. Te komunalne naprave in vodi morajo biti v načrtu 
prikazani z enako položajno natančnostjo kot ostali topografski elementi.  
 

6.3. TEHNIČNI POGOJI  
 
GNLD se izdela praviloma  v  merilu: 1:500 ali  1:1000,  v digitalni in analogni obliki. Kartiranje se izvede na Gauss-
Kruegerjevi projekcijski ravnini z vpisanimi koordinatami. Območje izdelave GNLD določi izdelovalec lokacijske 
dokumentacije na potrjeni kopiji veljavnega katastrskega načrta. 
Izvajalec zagotavlja, da je vsebina digitalnega GNLD na disketi identična z izrisom GNLD. 
IOGU lahko dovoli izjeme: 

− GNLD v digitalni obliki ni potrebno izdelati, če geodetska uprava ne vodi topografskih podatkov v digitalni obliki; 

− GNLD se lahko izdela v lokalnem koordinatnem sistemu in z relativnimi višinami le na območjih, kjer ne obstaja 
navezovalna ali izmeritvena mreža. 

 
6.4. ELABORAT GNLD 

 
Elaborat vsebuje: 

− ovitek; 

− opremljeno vlogo; 

− rezultate snemanja;  

− GNLD v digitalni obliki (DXF ali IGS podatkovni format) na disketi ter  original in dogovorjeno število kopiranih 
izvodov GNLD v analogni obliki (priloga 8); 

− skico terenske meritve (priloga 6); 

− spisek koordinat detajlnih točk v digitalni (ASCII format: ime točke, y, x, H, ostali atributi) in analogni obliki. 
 

6.5. POSLOVANJE Z ELABORATOM 
 
Pooblaščeni izvajalec izdela in odda elaborat GNLD v pregled in potrditev pristojni IOGU. IOGU overi analogne 
izvode GNLD ter jih skupaj z disketo z digitalnim GNLD vrne izvajalcu. Izvajalec posreduje overjene GNLD 
naročniku. 

 
6.6. ARHIVIRANJE VLOGE 
 

Izvajalec  preda vlogo in en izvod  GNLD s kopijo računa IOGU v arhiviranje. 
Če je bil izveden MUP, se preda tudi elaborat MUP, ki se evidentira kot postopek v zemljiškem katastru. 
V MUP določene meje IOGU zavede v bazo dokončnih mej. 
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7. ZAKOLIČENJE OBJEKTA 
 
 
7.1. SPLOŠNO 
 

Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v lokacijski dokumentaciji in gradbenim dovoljenjem s 
potrjenim  projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Zakoličenje se izvede pred pričetkom gradnje. 
Če se pri zakoličenju na terenu ugotovijo med dejanskim stanjem in med stanjem po lokacijskem dovoljenju pri legi 
objektov, podzemnih naprav, ali višinskih kot razlike in ne bi bilo mogoče izpolniti pogojev iz lokacijskega 
dovoljenja, se zakoličenje objekta ne sme opraviti brez prejšnjega soglasja organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje. 
V aktu o soglasju lahko določi organ dodatne pogoje v zvezi z ugotovljenimi razlikami. 
 

7.2. VLOGA 
 
Vlogo za zakoličenje objekta (OBRAZEC 5) vloži investitor ali njegov pooblaščenec pri pristojni IOGU. Vlogi mora 
priložiti lokacijsko dokumentacijo, lokacijsko dovoljenje, gradbeno dovoljenje in PGD. 
 

7.3. ZAKOLIČENJE 
 
Izvajalec zakoličenja je dolžan zakoličiti karakteristične točke objekta in določiti višinsko koto. 
Pri zakoličenju izdelamo zapisnik in skico zakoličenja (OBRAZEC 4A), ki ju podpišeta uradna oseba ( izvajalec ) in 
investitor oziroma pooblaščeni predstavnik investitorja. Iz skice zakoličenja morajo biti razvidni vsi elementi, ki 
nedvoumno določajo položaj objekta v prostoru (horizontalno in vertikalno zavarovanje). Pri zahtevnejših objektih 
se izdela dodatna skica s podrobnimi elementi zakoličenja. Zapisnik in skico zakoličenja preda izvajalec naročniku 
in pristojnim organom. 

 
7.4. ARHIVIRANJE 

 
Po izvedbi zakoličenja preda izvajalec vlogo, skico zakoličenja z zapisnikom in s kopijo računa pristojni IOGU v 
arhiviranje. 

 
 
8. GEODETSKI NAČRT NOVOZGRAJENEGA OBJEKTA 

 
8.1. VLOGA 

 
Vlogo za izdelavo geodetskega načrta novozgrajenega objekta (v nadaljevanju: GNNO) vloži lastnik objekta ali 
investitor pri pristojni IOGU. Hkrati vloži  tudi vlogo za spremembo v vrsti rabe. 
 

8.2. IZDELAVA GNNO 
 
Postopek  izdelave GNNO je enak kot pri GNLD s tem, da se na terenu izdela zapisnik o spremembi vrste rabe in 
katastrskega razreda (obrazec 3A) in skica terenske izmere (priloga 6). Izvajalec izdela osutek  odločbe o 
spremembi vrste rabe in katastrskega razreda zemljišča ter kopijo katastrskega načrta s spremembami na enak 
način, kot je to določeno v točki 3. 
Na osnovi predloženih podatkov, IOGU izvede spremembe o vrsti rabe in katastrskega razreda zemljišč, v 
evidencah zemljiškega katastra. 
GNNO mora biti izdelan tako, da je na njegovi  podlagi možno preveriti upoštevanje pogojev, podanih v dovoljenjih 
za poseg v prostor. 
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9. OBVEZNI POSTOPEK G-2 

 
 
9.1. ZEMLJIŠKOKATASTRSKE TOČKE 
 

Nastavlja se evidenca zemljiško katastrskih točk v enotnem sistemu za celotno državo. 
Evidenco vodi geodetska služba. 

 
Zemljiško katastrske točke ležijo na meji parcelnega dela in določajo potek meje parcelnega dela. 
V evidenco se obvezno vnašajo: 
 vse ZK točke, ki nastanejo ob nastavitvi zemljiškega katastra, 
 vse ZK točke, ki nastanejo ob obnovi zemljiškega katastra (nova izmera), 
 vse ZK točke, ki nastanejo ob vzdrževanju zemljiškega katastra (tudi točke brez GK koordinat), 
 vse ZK točke ob nastavitvi digitalnega zemljiškega katastra, za katere obstajajo koordinate izračunane iz 

originalnih merskih podatkov. 
 

9.1.1. Oštevilčba zemljiškokatastrskih točk 
 

ZK točke se oštevilčijo v okviru katastrske občine.  
Oštevilčba ZK točk poteka od 1 do 999999.  
Identifikator točke tvorita šifra k.o. in ime (številka) točke. 
Točke na meji k.o. se oštevilčijo v vseh k.o. 

 
9.1.2. Dodeljevanje podatkov zemljiškokatastrskim točkam 
 

Podatki, ki jih ima ZK točka: 
 koordinate ZK točke, 
 metoda določitve ZK točke, 
 upravni status ZK točke, 
 številka postopka v katerem je ZK točka nastala, se spremenila ali bila ukinjena, 
 datum. 

 
9.1.2.1. Koordinate ZK točke 
 

Koordinate ZK točke, ki so določene v državnem koordinatnem sistemu se zaokrožijo na centimeter. 
Koordinate ZK točk, ki so določene v lokalnem koordinatnem sistemu imajo v evidenci  ZK točk  Y in  X koordinati 
enaki 0 in metodo določitve Brez koordinat (šifra 90). 
Y in X koordinati sta obvezna podatka, višina pa ni obvezen opisni podatek ZK točke. 
 
Vsi izračuni (izpeljani podatki) se izvajajo iz koordinat zaokroženih na centimeter. 
 
Zaokroževanje: 

Primer: 1,4250 m  se zaokroži na   1,43 m 
 1,4249 m                se zaokroži na  1,42 m 

 
Točkam lahko ponovno določimo koordinate z drugo metodo in večjo natančnostjo ter to spremembo vnesemo v 
bazo samo v izjemnih primerih in sicer : 
 
1. Na območjih, kjer imamo določene koordinate ZK točk z množičnimi postopki  (nova izmera, komasacije) - 

koordinatni       kataster : 
- če obdelujemo večji kompleks znotraj enotnega kompleksa, 
- če ugotovimo grobo napako v koordinati ZK točke. 

2. Na območju grafičnega katastra : 
- če obdelujemo večji kompleks, 
- če ugotovimo grobo napako v koordinati ZK točke, 
- če ima ZK točka upravni status tehnična.  

 
9.1.2.2. Metoda določitve ZK točke 
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Podatek metoda določitve pove s kakšno metodo in s kakšno natančnostjo so bile ZK točke določene. 
 
Metoda določitve je opredeljena z dvomestnim šifrantom. Na prvem mestu je šifra metode določitve točke na 
terenu (razen digitalizacije) na drugem mestu pa šifra razreda natančnosti. 
 

Primer:  53 5 fotogrametrija 
   3 natančnost določitve nad 30 cm 

 
Šifrant metode določitve 

 šifra Ime Opis 

 00 Ni znana Metoda določitve ni poznana 

 10 Polarna Polarne metode 

 20 Ortogonalna Ortogonalna metoda, presek premic 

 30 GPS GPS metode 

 40 Presek Metode presekov in urezov, konstrukcija iz originalnih mer 

 50 Fotogrametrija Fotogrametrične metode in ortofoto 

 60 Digitalizacija Metode digitalizacije 

 70 Transformacija Metoda določitve s transformacijo merjenih ali digitaliziranih točk 

 80 Ostalo Znana metoda, ki jo ne moremo uvrstiti v razrede od 10 do 80. 

 90 Brez koordinat Točke brez GK koordinat 

 
 

ZK točke glede na pozicijsko natančnost se razvrščajo v razrede in sicer: 
 Šifra Opis 

 1 Natančnost določitve do 12 cm 

 2 Natančnost določitve od 13 do 30 cm 

 3 Natančnost določitve od 31 do 100 cm 

 4 Natančnost določitve nad 100 cm 

Pozicijska natančnost ZK točk je srednji pogrešek določitve koordinat ZK točk. 

 
Metoda določitve digitalizacija je razvrščena v razrede, glede na vir zajema. 

 Šifra Opis 

 61 Digitalizirani načrti merila 1: 500 

 62 Digitalizirani načrti merila 1:1000 

 63 Digitalizirani načrti merila 1:2000 

 64 Digitalizirani načrti merila 1:2500 

 65 Digitalizirani načrti merila 1: 720 

 66 Digitalizirani načrti merila 1:1440 

 67 Digitalizirani načrti merila 1:2880 

 68 Digitalizirani načrti merila 1:5760 

 
ZK točke na parcelni meji in ZK točke na meji parcelnega dela, ki označuje vrste rabe stanovanjska stavba, 
poslovna stavba, gospodarsko poslopje, funkcionalni objekt in spomenik morajo biti določene vsaj z natančnostjo, 
ki se zahteva za ZK točke na lastniških mejah. 
Za ostale ZK točke je natančnost lahko manjša. 
 

9.1.2.3. Upravni status ZK točke 
 
 ZK točka ima lahko naslednje upravne statuse: 

 Šifra Ime Opis 

 0 Ni znan  

 1 MUP ZK točka določena v MUP, pri prenosu ali parcelaciji 

 2 Sodna ZK točka določena v sodnem postopku 
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 3 Enostranska ZK točka, ki je določena enostranska 

 4 Sporna ZK točka, ki je sporna 

 5 Brez MUP-a ZK točke, ki so bile določene pred začetkom izvajanja MUP-a (Navodilo za ugotavljanje in zamejničevanje meja parcel) 

 6 Razgrnitev ZK točke, ki so bile določene z novo izmero ali ekspropriacijo brez MUP-a (pred začetkom izvajanja MUP-a) 

 7 Tehnična ZK točka, ki ni bila ugotovljena v upravnem postopku in ni točka vrste rabe ali  ZK točka določena za navezavo ali pri 

neuspešnem prenosu 

 8 Vrste rabe ZK točka določena na meji parcelnega dela (točka določa vrsto rabe) 

 
  

 ZK točke na meji parcelnih delov imajo upravni status vrsta rabe (šifra 8) in ne tehnična (šifra 7). 
  Upravni status tehnična imajo ZK točke, ki ležijo na meji parcel ali parcelnih delov, ki niso bile direktno v postopku (točke za 

navezavo). 
 
9.2. PARCELA IN PARCELNI DELI 
 

Parcela je zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine in  tvori zaključeno celoto  ter ima enako lastninsko 
pravno stanje ter iste obremenitve (bremena, služnosti, omejitve) in svojo parcelno številko. Sestavljena je iz enega 
ali več parcelnih delov, ki tvorijo zaključeno celoto. 
Parcelni del je nedeljeno zemljišče iste vrste rabe in istega razreda, ki pripada eni parceli. Ima dva identifikatorja, to 
sta parcelna številka in lokacija. Parcelna številka je identifikator parcele, določene v okviru k.o..  
Parcela je najmanjša enota v pravnem prometu z zemljišči in je prostorsko določena s parcelnimi mejami. 

 
9.2.1. VRSTA RABE 
 

Vsaka vrsta rabe, ki je pri nastavitvi, obnovi ali vzdrževanju zemljiškega katastra opredeljena v opisnih podatkih, 
mora biti grafično prikazana na načrtih. 
Vsaka vrsta rabe, ki je pri nastavitvi, obnovi ali vzdrževanju zemljiškega katastra grafično prikazana na načrtu, 
mora biti opredeljena v opisnih podatkih o parcelah. 
Način določanja vrste rabe: 
Vrsta rabe se praviloma določi kot parcelni del in le izjemoma kot parcela ( funkcionalno zemljišče ) 
 

9.2.1.1. Sprememba vrste rabe 
 

Če se določi novo vrsto rabe mora biti meja (ZK točke) določena: 
 za vrste rabe stanovanjska stavba, poslovna stavba, gospodarsko poslopje, funkcionalni objekt in spomenik z 

enako natančnostjo kot lastniška meja, 
 za ostale vrste rabe pa je natančnost lahko manjša kot za lastniško mejo.  
Če se točka na novo določene vrste rabe postavi na že obstoječo mejo parcele, se mora izračunati kot linijska 
točka. 

 
9.2.1.2. Parcelacija 
 

Če se določi nova  vrsto rabe kot nova parcela, mora biti meja (ZK točke)  določena na enak način in z enako 
natančnostjo kot lastniška meja. ZK točke morajo biti v naravi zamejničene. 

 
9.2.2. Površine parcel 
 

Površino parcele računamo iz koordinat. 
Površine parcelnih delov se računajo iz koordinat in se izravnajo na površino parcele.   
Parcelnih delov vrste rabe stanovanjska stavba, poslovna stavba, gospodarsko poslopje, funkcionalni objekt in 
spomenik  ne izravnavamo. 
Če meje parcelnih delov določajo ZK točke z GK koordinatami, ki so v evidenci ZK točk, se obvezno uporabijo za 
računanje te koordinate. 
Če meje določajo ZK točke, ki so določene v lokalnem koordinatnem sistemu se za račun površine uporabijo 
lokalne koordinate. 
Kadar zemljiško katastrske točke na meji parcel v grafičnem katastru nimajo znanih koordinat, se površina novo 
nastalega parcelnega dela odšteva od uradne površine in se ostanku pripiše razlika v površinah. 
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9.3. POSTOPEK PARCELACIJE IN POSTOPEK SPREMEMBE VRSTE RABE 
 

Točke na parcelnih mejah in mejah vrst rabe stanovanjska stavba, poslovna stavba, gospodarsko poslopje, 
funkcionalni objekt in spomenik morajo biti kontrolirane (fronti, dvojna meritev ...). 
Preveriti se mora tudi medsebojni odnos med geodetskimi točkami iz katerih se snema. 
 

Primeri: 
 
9.3.1. Sprememba vrste rabe na celi parceli 
 
Stanje pred spremembo: 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 133 Travnik 4 10 00 

 

 
 
Postopek 
Na parceli 133 je  spremenjena vrsta rabe na celotni parceli. 
 
Stanje po spremembi: 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 133 Njiva 5 10 00 

 

 
 
Opomba: 
Primer velja za območje numeričnega in grafičnega katastra. 
 
9.3.2. Parcelacija in sprememba vrste rabe 

 
Stanje pred spremembo: 
Parcela 213, na kateri so dve vrsti rabe: stanovanjska stavba in travnik. Točke na meji parcele so določene v MUP-
u. 
 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 213 Travnik 4 8 75 

  Stanovanjska st. 0 1 25 

  Skupaj:  10 00 

 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 2 Polarna Do 12 cm MUP 

 3 Polarna Do 12 cm MUP 
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 4 Polarna Do 12 cm MUP 

 5 Polarna Do 12 cm MUP 

 

 
 
Postopek 
Na parceli se izvede parcelacija in se določi nova vrsta rabe - dvorišče ter se ponovno določi vrsta rabe stanovanjska 
stavba. 
Vse ZK točke se oštevilčijo in GK koordinate se zaokrožijo na cm. Površina parcel 213/1 in 213/2 se izračuna iz 
koordinat in zaokroži na meter. 
Na parceli 213/2 sta dva parcelna dela. Površino posameznega parcelnega dela se izračuna iz koordinat in zaokroži 
na meter. Površino parcelnega dela dvorišče izravnamo na razliko med površino celotne parcele in parcelnega dela 
stanovanjska stavba. 
 
Stanje po spremembi: 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 213/1 Travnik 4 6 85 

 213/2 Stanovanjska st. 0 1 25 

  Dvorišče 0 1 89 

  Skupaj  3 14 

 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 2 Polarna Do 12 cm MUP 

 3 Polarna Do 12 cm MUP 

 4 Polarna Do 12 cm MUP 

 5 Polarna Do 12 cm MUP 

 17 Polarna Do 12 cm MUP 

 18 Ortogonalno Do 12 cm MUP 

 19 Ortogonalno Do 12 cm MUP 

 20 Ortogonalno Do 12 cm MUP 

 21 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 22 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 23 Presek Do 12 cm MUP 

 24 Polarna Do 12 cm MUP 

 25 Presek Do 12 cm MUP 

 

 



Navodilo za izvajanje geodetskih storitev – april 2000  28 

 

 
Opombe: 
Točki 21 in 22 sta sicer točki vrste rabe, vendar pripadata objektu in je zato natančnost določitve enaka kot za 
ostale točke. 
 
 
9.3.3. Sprememba vrste rabe na delu parcele 

 
Stanje pred spremembo: 
Parcela 213, na kateri sta dve vrsti rabe: stanovanjska stavba in travnik. Točke na meji parcele so določene v 
MUP-u. 

 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 213 Travnik 4 8 75 

  Stanovanjska st. 0 1 25 

  Skupaj:  10 00 

 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 2 Polarna Do 12 cm MUP 

 3 Polarna Do 12 cm MUP 

 4 Polarna Do 12 cm MUP 

 5 Polarna Do 12 cm MUP 

 

 
 

Postopek 
Na parceli se določi nova vrsta rabe - dvorišče ter se ponovno določi vrsta rabe stanovanjska stavba. 
Vse ZK točke se oštevilčijo in GK koordinate se zaokoržijo na cm. Površina parcele se izračuna iz koordinat in 
zaokroži na meter. 
Površina posameznega parcelnega dela se izračuna iz koordinat in zaokroži na meter ter izravna na površino 
parcele. Površino parcelnega dela stanovanjska stavba se ne izravnava. 
 
 
Stanje po spremembi: 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 213 Travnik 4 6 86 

  Stanovanjska st. 0 1 25 

  Dvorišče 0 1 89 

  Skupaj:  10 00 

 
 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 2 Polarna Do 12 cm MUP 

 3 Polarna Do 12 cm MUP 

 4 Polarna Do 12 cm MUP 

 5 Polarna Do 12 cm MUP 

 17 Ostalo Nad 1 m Vrsta rabe 

 18 Ortogonalna Do 12 cm Vrsta rabe 
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 19 Ortogonalna Do 12 cm Vrsta rabe 

 20 Presek Do 12 cm Vrsta rabe 

 21 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 22 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 23 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 24 Presek Do 12 cm Vrsta rabe 

 25 Ortogonalno Do 12 cm Vrsta rabe 

 

 
 
 

9.3.4. Sprememba vrste rabe na območju grafičnega katastra 
 
Stanje pred spremembo: 
ZK točke na meji parcele nimajo koordinat in niso določene v MUP-u. 
 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 453 Gozd 2 34 00 

 
 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

     

 
 

 
 
Postopek 
Na parceli se določijo dve novi vrsti rabe - pašnik in gospodarsko poslopje. 
Vrste rabe se določijo kot parcelni deli - trije parcelni deli. 
Površina novo nastalih parcelnih delov (pš. in g.p.) se izračuna iz GK koordinat ali iz lokalnih koordinat  - digitalizacija 
(koordinate na cm). Površina preostanka parcele se dobi z odštevanjem od celotne površine parcele. 

 
Stanje po spremembi - izračun iz lokalnih koordinat(digitalizacija):  

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 453 Gozd 2 25 55 

  Pašnik. 4 6 25 

  Gospodarsko p. 0 2 20 

  Skupaj:  34 00 

 
 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 
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Stanje po spremembi - izračun iz GK koordinat: 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 453 Gozd 2 25 55 

  Pašnik. 4 6 25 

  Gospodarsko p. 0 2 20 

  Skupaj:  34 00 

 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 327 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 328 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 329 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 330 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 341 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 342 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 343 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 344 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 
 

 
 
 

9.3.5. Parcelacija in sprememba vrste rabe 
 
Stanje pred spremembo: 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 453 Gozd 2 25 55 

  Pašnik. 4 6 35 

  Gospodarsko p. 0 2 10 

  Skupaj:  34 00 

 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

     

 
 

 
 



Navodilo za izvajanje geodetskih storitev – april 2000  31 

 

 
Postopek 
Osnovna parcela ima tri vrste rabe. Parcela se razdeli v dve novi parceli (parcelacija), glede na dejanski potek vrst 
rabe v naravi. 
Vrsta rabe gozd se določi kot eno parcelo- 453/1. Vrsti rabe pašnik in gospodarska stavba pa kot drugo parcelo -
453/2. 
ZK točke se oštevilčijo in se jim zaokrožijo GK koordinate na cm. 
Točke na meji obeh parcele se določijo v MUP-u, ostale točke imajo upravni status vrsta rabe. 
Površino parcele 453/2 izračunamo iz koordinat. 
Površina posameznega parcelnega dela se izračuna iz koordinat in zaokroži na meter. Površono pašnika izravnamo 
na razliko med površino parcele  in površino parcelnega dela vrste rabe pašnik (parcelnega dela gospodarsko 
poslopje ne izravnavamo). 

 
 

Stanje po spremembi: 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 453/1 Gozd 2 24 98 

     

 453/2 Gospodarsko p. 0 2 20 

  Pašnik 0 6 75 

  Skupaj  8 95 

 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 333 Polarna Do 12 cm MUP 

 334 Polarna Do 12 cm MUP 

 335 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 336 Polarna Do 12 cm MUP 

 337 Polarna Do 12 cm MUP 

 338 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 339 Polarna Do 12 cm MUP 

 340 Polarna Do 12 cm MUP 

 341 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 342 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 343 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

 344 Presek Do 12 cm Vrsta rabe 

 
 

 
 
 

9.3.6. Sprememba vrste rabe na delih drugih vrst rabe na območju grafičnega katastra 
 
Stanje pred spremembo: 
ZK točke na parcelni meji nimajo GK koordinat in niso določene v MUP-u. Staro stanje: tri vrste rabe na parceli. 
Površina prcelnih delov je določena na osnovi izračuna iz grafičnih podatkov. 
 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 453 Travnik 5 9 78 

  Pašnik. 3 14 34 

  Sadovnjak 5 17 10 

  Skupaj:  41 22 
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 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

     

 

 
 
Postopek 
Osnovna parcela ima tri vrste rabe: travnik, pašnik in sadovnjak. Na parceli se določi nova vrsta rabe njiva, ki se 
razprostira čez dele vseh treh prejšnih parcelnih delov. 
Površina novonastalega parcelnega dela se dobi z izračunom na osnovi grafičnih podatkov, če je natančnost 
določitve meje parcelnega dela manjša od 1m. Če je večja, se površina parcelnega dela izračuna iz lokalnih 
koordinat. 
 
1. Nov parcelni del izračunan na osnovi grafičnih podatkov: 

V tem primeru se izračunajo tudi površine na osnovi grafičnih podatkov tudi za ostale parcelne dele. Vse štiri 
površine parcelnih delov se izravnajo na površino celotne parcele (na uradno površino) 

2. Nov parcelni del se izračuna iz lokalnih koordinat: 
V tem primeru se površina preostanka parcele dobi z odštevanjem od celotne uradne površine parcele. Površina 
ostalih treh parcelnih delov se dobi z izračunom na snovi grafičnih podatkov in njihove površine se izravnajo na 
površino preostanka parcele. 

 
Stanje po spremembi: 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 453 Travnik 5 4 98 

  Pašnik. 3 7 01 

  Sadovnjak 5 9 68 

  Njiva 5 19.55 

  Skupaj:  41 22 

 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

     

 

 
 
 

9.3.7. Parcelacija ob izmeri dolžinskih objektov 

 
Pri odmeri dolžinskih objektov sta dovoljena dva načina izvedbe: 
 odmera v smislu parcelacije 
 odmera po metodi, kjer se deli parcel, ki so se uporabili za razširitev dolžinskega objekta,  priključijo dolžinskemu 

objektu 
Odločitev za posamezen način dela je odvisna od naslednjih kriterijev: 
 ali gre za odmero v katastrskem načrtu še ne obstoječega dolžinskega objekta ali za odmero že obstoječega (in 

rekonstruiranega) dolžinskega objekta. 
 vrsta in kvaliteta obstoječih katastrskih načrtov 
 stanje v zemljiški knjigi 
 
1. primer:  Odmera v katastrskem načrtu še ne obstoječega dolžinskega objekta - izvedba parcelacije 
2. primer:  Odmera že obstoječega dolžinskega objekt v katastrskem načrtu - izvedba parcelacije ali uvedba delov 
parcel 
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Postopek 

• Zamejničenje: 
Dolžinski objekt se zamejniči po dejanskem poteku v naravi, pri tem se upoštevajo tehnični predpisi upravljavcev teh 
zemljišč, če ti niso v nasprotju z določili tega obveznega postopka. 
Lastniki zemljišč ob dolžinskem objektu se seznanijo z zamejničenjem in obenem se zamejničijo le tiste tromeje, ki 
so soglasno ugotovljene v mejnem ugotovitvenem postopku. Strank, ki kljub pravilnemu vabljenju niso prisostvovale 
terenskim meritvam, se ne vabi v pisarno. 
Zamejničene tromeje ležijo na meji dolžinskega objekta. Metoda določitve teh točk je ali ortogonalno ali presek 
(presek premic). 
V primerih ko dolžinski objekt preseka parcelo, ki je bila zamejničena v predhodnem upravnem postopku, tromeje 
ležijo na presečišču meje (parcela št. 715/1) in meje dolžinskega objekta. Te točke dobijo status presek (presek 
premic).  

• Oštevilčba parcel: 
1. primer 
Odmera v katastrskem načrtu še ne obstoječega dolžinskega objekta - izvedba parcelacije. 
Nove parcele znotraj dolžinskega objketa se oštevilčijo s poddelilkami prve proste parcelne številke v katastrski 
občini. Na enak način se uporabijo nove naslednje proste številke, če želimo po združevanju dobiti več parcel (npr. 
parcela za avtocesto, več parcel za deviacije, več parcel za poti). 
2. primer 
Odmera že obstoječega dolžinskega objekt v katastrskem načrtu  
Parcelacija - nove parcele znotraj dolžinskega objekta se oštevilčijo s prvimi prostimi poddelilkami obstoječega 
dolžinskega objekta. Deli parcel - deli parcel se pripojijo k obstoječemu dolžinskemu objektu. 
 

• Izračun površin  
Koordinatni kataster 
V primeru, ko izdelujemo elaborat odmere dolžinskega objekta na območju s koordinatnim katastrom oz. tudi če so 
samo posamezne parcele v koordinatnem katastru -  to pomeni, da imajo vse meje opisane z ZK točkami (v našem 
primeru parcele 715/1, 2144/2 in 2144/3) se površina parcel obvezno izračuna iz koordinat. 
Grafični kataster 
Za izračun površine se uporablja naslednji postopek: 
 Površina novo obstoječega dolžinskega objekta se izračuna iz koordinat zamejničenih mejnih točk. 
 Površine delov vseh obstoječih parcel pod parcelo rekonstruiranega dolžinskega objekta in vseh delov (obstoječi 

dolžinski objekt  + novi del), ki ostanejo izven dolžinskega objekta se določijo po obstoječih predpisih - grafično in 
se izravnajo na veljavno površino iz opisnega dela zemljiškega katastra. 

 Na tak način določeni in izravnani deli parcel pod dolžinskim objektom se izravnajo na novo površino dolžinskega 
objekta (izračunano iz koordinat). 

 Morebitni popravki zaradi te izravnave se smiselno upoštevajo turi pri popravi površin delov parcel, ki ostanejo 
izven dolžinskega objekta. 

Pozor: 
Pri takem načinu dela je potrebno paziti, da zaradi “dvojnega izravnavanja” površin ne pride do primera, da bi celotna 
parcela izven dolžinskega objekta izginila (gre predvsem za relativno zelo majhne delčke parcel, ki nastanejo po 
vklopu dolžinskega objekta v katastrske načrte). 
 

1.primer :  Odmera v katastrskem načrtu še ne obstoječega dolžinskega objekta - izvedba parcelacije 
 
Stanje pred spremembo 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 712 Travnik 5 33 52 

     

 715/1 Njiva 4 14 29 

     

 715/2 Travnik 3 31 50 

     

 720 Travnik 5 11 12 

  Gozd 3 9 16 

  Skupaj  20 28 

     

 721 Travnik 5 16 44 

   Skupaj: 1 16 03 
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 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 51 Polarna Do 12 cm MUP 

 52 Polarna Do 12 cm MUP 

 53 Polarna Do 12 cm MUP 

 54 Polarna Do 12 cm MUP 

 55 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 56 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 
 

 
 
 

Stanje po spremembi: 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina Način izračuna površine 

 712/1 Travnik 5 11 17 dig.+ izrav. 

 712/2 Travnik 5 12 30 dig.+ izrav. 

 2144/1 Cesta  10 05 iz koordinat 

   
Skupaj:  33 52  

      

 715/1 Njiva 4 9 17 iz koordinat 

 2144/2 Cesta  5 12 iz koordinat 

   
Skupaj:  14 29  

      

 715/2 Travnik 3 18 24 odšteta 

 2144/3 Cesta  13 26 iz koordinat 

   
Skupaj:  31 50  

      

 720 Travnik 5 4 23 nespremenjena 

  Gozd 3 9 16 dig.+ izrav. 

    13 39  

 2144/4 Cesta  6 89 dig.+ izrav. 

   
Skupaj:  20 28  

      

 721 Travnik 5 8 64 dig.+ izrav. 

 2144/5 Cesta  7 80 dig.+ izrav. 

   
Skupaj:  16 44  

 Skupaj:   1 16 03  

  

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 51 Polarna Do 12 cm MUP 

 52 Polarna Do 12 cm MUP 
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 53 Polarna Do 12 cm MUP 

 54 Polarna Do 12 cm MUP 

 55 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 56 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 630 Polarna Do 12 cm MUP 

 631 Polarna Do 12 cm MUP 

 632 Presek Do 12 cm MUP 

 633 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 634 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 635 Polarna Do 12 cm MUP 

 636 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 637 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 638 Polarna Do 12 cm MUP 

 639 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 640 Polarna Do 12 cm MUP 

 641 Presek Do 12 cm MUP 

 
 

 
Opomba: 
v prikazanem primeru je v osnovi predstavljen grafični kataster s posameznimi parcelami, ki so na podlagi elaboratov 
predhodnih izmer že v koordinatnem katastru. 

 
 

2. Primer: že obstoječi dolžinski objekt v katastrskem načrtu  
 
Stanje pred spremembo 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina 

 712 Travnik 5 16 02 

     

 713 Njiva 4 15 22 

     

 715/1 Njiva 4 14 29 

     

 715/2 Travnik 3 31 50 

     

 720 Travnik 5 11 12 

  Gozd 3 9 16 

  Skupaj  20 28 

     

 721 Travnik 5 16 44 
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 1501 Cesta  42 12 

 Skupaj:   1 55 87 

 
 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 51 Polarna Do 12 cm MUP 

 52 Polarna Do 12 cm MUP 

 53 Polarna Do 12 cm MUP 

 54 Polarna Do 12 cm MUP 

 55 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 56 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stanje po spremembi - Parcelacija 
 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina Način izračuna površine 

 712 Travnik 5 15 80 dig.+ izrav. 

 1501/5 Cesta  22 dig.+ izrav. 

  Skupaj:  16 02  

      

 713 Njiva 4 15 08 dig.+ izrav. 

 1501/6 Cesta  14 dig.+ izrav. 

  Skupaj:  15 22  

      

 715/1 Njiva 4 14 08 iz koordinat 

 1501/8 Cesta  21 iz koordinat 

  Skupaj:  14 29  
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 715/2 Travnik 3 30 95 odšteta 

 1501/7 Cesta  55 iz koordinat 

  Skupaj:  31 50  

      

 720 Travnik 5 11 12 nespremenjena 

  Gozd 3 8 98 odšteta 

 1501/9 Cesta  18 iz koordinat 

  Skupaj:  20 28  

      

 721 Travnik 5 14 32 dig.+ izrav. 

 1501/10 Cesta  2 12 iz koordinat 

  Skupaj:  16 44  

      

 1501/1 Cesta  1 00 dig.+ izrav. 

 1501/2 Cesta  40 02 dig.+ izrav. 

 1501/3 Cesta  95 dig.+ izrav. 

 1501/4 Cesta  15 dig.+ izrav. 

  Skupaj:  42 12  

 Skupaj:   1 55 87  

 

 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 51 Polarna Do 12 cm MUP 

 52 Polarna Do 12 cm MUP 

 53 Polarna Do 12 cm MUP 

 54 Polarna Do 12 cm MUP 

 55 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 56 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 630 Polarna Do 12 cm MUP 

 631 Polarna Do 12 cm MUP 

 632 Presek Do 12 cm MUP 

 633 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 634 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 635 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 636 Polarna Do 12 cm MUP 

 637 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 638 Polarna Do 12 cm MUP 

 639 Polarna Do 12 cm MUP 

 640 Presek Do 12 cm MUP 

 641 Polarna Do 12 cm MUP 
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Opomba: 
V prikazanem primeru je v osnovi predstavljen grafični kataster s posameznimi parcelami , ki se na podlagi 
elaboratov predhodnih izmer že v koordinatnem katastru. 

 
 
Stanje po spremembi - Uvedba parcelnih delov 
 

 Parcela Vrsta rabe Razred Površina Način izračuna površine 

 712 Travnik 5 15 80 dig.+ izrav. 

      

 713 Njiva 4 15 08 dig.+ izrav. 

      

 715/1 Njiva 4 14 08 iz koordinat 

      

 715/2 Travnik 3 30 95 odšteta 

      

 720 Travnik 5 11 12 nespremenjena 

  Gozd 3 8 98 odšteta 

  Skupaj:  20 10  

      

 721 Travnik 5 14 32 dig.+ izrav. 

      

 1501/1 Cesta  1 00 dig.+ izrav. 

 1501/2 Cesta  44 34 iz koordinat * 

 1501/1 Cesta  95 dig.+ izrav. 

 1501/2 Cesta  15 iz koordinat 

  Skupaj:  46 44  

 Skupaj:   1 55 87  

 
* površina ceste 1501/2 je izračunana iz koordinat, sestavljena pa je iz dela obstoječe ceste in delov posameznih 
tangiranih parcel. 
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 Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

 51 Polarna Do 12 cm MUP 

 52 Polarna Do 12 cm MUP 

 53 Polarna Do 12 cm MUP 

 54 Polarna Do 12 cm MUP 

 55 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 56 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 630 Polarna Do 12 cm MUP 

 631 Polarna Do 12 cm MUP 

 632 Presek Do 12 cm MUP 

 633 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 634 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 635 Ortogonalna Do 12 cm MUP 

 636 Polarna Do 12 cm MUP 

 637 Polarna Do 12 cm Enostranska 

 638 Polarna Do 12 cm MUP 

 639 Polarna Do 12 cm MUP 

 640 Presek Do 12 cm MUP 

 641 Polarno Do 12 cm MUP 

 
 
 
 

Na podlagi dogovora med investitorjem in lastnikom odtujenega zemljišča, se lahko deli parcel, ki imajo majhne 
površine, med seboj kompenzirajo. 
V zgornjem primeru, ne bi tvorili parcele 1501/4, ampak bi jo priključili k parceli 720, kot nadomestilo za izgubljeni del 
te parcele. 

 
 

9.3.8. Odmera stavbišča po Zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih 
stavbe v zemljiško knjigo Ur.l. RS št . 89/1999 

 
 
Stanje pred spremembo: 

Parcela Vrsta rabe Razred Površina v m2 
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615 Travnik 4 916 

    

                      
Postopek 
Na parceli se odmeri stavbišče in se določi nova vrsta rabe. 
Vse zemljiškokatastrske točke se oštevilčijo in GK koordinate se zaokrožijo na cm. 
Površina stanovanjske stavbe - stavbišče se izračuna iz koordinat in odšteje od obstoječe površine. 

 
 
 
 

Stanje po spremembi:                     

                                     
Parcela Vrsta rabe Razred Površina v m2 

615/1 Travnik 4 705 

615/2 Stanovanjska stavba - stavbišče (šifra 219) - 211 

 Skupaj:  916 

                                                                                                                    

Št. ZK točke Metoda določitve Natančnost Upravni status 

1 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

2 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

3 Polarna Do 12 cm Vrsta rabe 

4 Presek Do 12 cm Vrsta rabe 
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10. PRENOSNI FORMATI DATOTEK MED IOGU IN ZUNANJIMI IZVAJALCI  
 
10.1.  IMENA DATOTEK 
 

Izmenjevalne datoteke posameznega postopka so vedno shranjene v svojem direktoriju za vsak postopek in sicer v 
direktoriju z šifro katastrske občine in poddirektorju z šifro idpos-a.  

• Podatke baze zemljiškega katastra sestavljajo naslednje datoteke: 
         Prenosne datoteke podatkov o lastnikih:  
VK1.DAT  podatki o lastnikih 
VK1_N.DAT                 podatki o lastnikih - razširjeni format 
VK4.DAT  podatki o nepravih naslovih lastnikov 
VK5.DAT  podatki o posestnih listih 

• Podatki baze sprememb sestavljajo naslednje datoteke: 
         Prenosne datoteke starega stanja:  
VGEO.HAD  osnovni podatki o postopku 
VGEO.PKV  podatki o centroidih parcelnih delov 
VGEO.PLV  podatki o povezavah 
VGEO.ZKV  podatki o ZK točkah 
VGEO.GKV  podatki o geodetskih točkah 
VK6.DAT  podatki o parcelah oz. parcelnih delih  
         Prenosne datoteke novega stanja: 
TMP.HAD  osnovni podatki o postopku 
TMP.PKV  podatki o centroidih parcelnih delov 
TMP.PLV  podatki o povezavah 
TMP.POV  opisni podatki parcel 
TMP.ZKV  podatki o ZK točkah 
TMP.GKV  podatki o geodetskih točkah 
TMP.DTV  podatki o obrazložitvah odločb 
  

Vse datoteke so obvezne pri prevzemu podatkov, lahko so prazne.Pri izdaji podatkov niso obvezne. 
 

10.2. STRUKTURA DATOTEK 
 
10.2.1. STRUKTURA PRENOSNIH DATOTEK BAZE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA: 
 

 DATOTEKA VK1.DAT (datoteka oseb): 

 
V primeru, da je naslov šifriran velja: 
 

pozicija   tip podatka opis polja 

1  N oznaka datoteke (=1) 

2-14  C EMŠO 

15-17  N šifra občine 

18-20  N šifra naselja 

21-24  N šifra ulice 

25-27  N hišna številka 

28-28  C dodatek k hišni številki 

29-31  N šifra krajevne skupnosti 

32-35  N številka pošte 

36-65  C priimek in ime (naziv) 

66  C status osebe (2-umrl, 3-pogrešan oz. neznan) 

67-74       N MID naslova (ulice oz. naselja) 

75-82      N MID hišne številke (v primeru, da so podatki izdani iz centralne 
baze, sicer vsebuje ničle) 
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V primeru, da naslov ni šifriran velja: 
 

pozicija  tip podatka opis polja 

1  N oznaka datoteke (=1) 

2-14  C EMŠO - nepravi 

15-17  N polje za fiktivno občino (=999) 

18 N šifra, kdo je podelil nešifriran naslov (0-izpostava GU, 1-izpostava DURS) 

19-20  N šifra GU , v kateri je bil podeljen fiktivni naslov 

21-23  N šifra države 

24-27  N zaporedna številka naslova v okviru države 

28-35 N ničle 

36-65  C priimek in ime (naziv) 

66  C status osebe (2-umrl, 3-pogrešan oz. neznan) 

67-82      N ničle 

 
 

 DATOTEKA VK1_N.DAT (razširjena verzija VK1.DAT) 

 

pozicija tip podatka opis polja 

1-82      enako kot je opisano za VK1.DAT 

83-162   C tekst naslova v obliki :  tekst naslova ; poštna številka in naziv pošte 

 
 

 DATOTEKA VK4.DAT (nešifrirani naslovi): 

 

pozicija  tip podatka opis polja 

1  N oznaka datoteke (=4) 

2-4  N polje za fiktivno občino (=999) 

5  N šifra, kdo je podelil nešifriran naslov (0-izpostava GU, 1-izpostava DURS) 

6-7  N šifra GU , v kateri je bil podeljen fiktivni naslov 

8-10  N šifra države 

11-14  N zaporedna številka naslova v okviru države 

15-81  C tekst naslova 

 
Šifra GU, šifra države ter zaporedna številka naslova fiktivne EMŠO predstavljajo povezavo z datoteko oseb 
(VK1.DAT). Če imajo različne osebe isti naslov, je zaželeno, da je zapis v datoteki naslovov samo eden (vsi imajo 
enako šifro GU, enako šifro države ter enako zaporedno številko tako v datoteki oseb, kot tudi v datoteki naslovov). 
 
 

 DATOTEKA VK5.DAT (datoteka posestnih listov): 

 

kolona  tip podatka opis polja 

1  N oznaka datoteke (=5) 

2-5  N šifra katastrske občine 

6-9  N številka PL 

10  N oznaka za lastništvo (0 - privatna, 1 - družbena) 

11-17  številka spremembe 

 :11-14  N letnica 

 :15-17  N številka 

18-30  C EMŠO 

31-43   delež 

 :31-36  N števec 

 :37-43  N imenovalec 

44  N oznaka za lastnika (0-lastnik, 1-ni lastnik) 

45  N oznaka za uživalca (0-uživalec, 1-ni uživalec) 

46  N vrsta lastnine (0 - določen delež, ni 0 - izračunan idealni delež) 

47-54  C IDPOS 
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10.2.2.        STRUKTURA PRENOSNIH DATOTEK BAZE SPREMEMB 
 

VGEO.HAD, 
1. IME UPRAVNE OBČINE                    
2. IME KATASTRSKE OBČINE 
3. ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE 
4. ŠTEVILKA DET. LISTA 
5. ŠTEVILKA VLOGE 
6. IDPOS 
7. IME GEODETSKE UPRAVE 
8. NASLOV GEODETSKE UPRAVE 
9. NUMERICNI / GRAFICNI  -  (OBMOČJE KATASTRA)  
----------------------------------------- (SE NE ŠTEJE KOT VRSTICA) 
10. IME DELOVIŠČA 
11. IME ELABORATA 
12. IME DATOTEKE IZPISOV 
13. DATUM ZADNJEGA POSEGA 
14. OK / NOT OK   - ( REZULTAT TOPOLOŠKE KONTROLE) 
15. ŠIFRA IN IME ORGANIZACIJE 
16. NASLOV ORGANIZACIJE 
17. ŠIFRA IN IME IZVAJALCA 
18. DIREKTORIJ POSTOPKA 
19. DATUM VLOGE - LLLLMMDD 
20. PARCELE V POSTOPKU - KRATEK ZAPIS Z VEJICO (*1/2) 
21. GLAVA IZPOSTAVE 
22. GLAVA IZPOSTAVE 
23. GLAVA IZPOSTAVE 
24. GLAVA IZPOSTAVE 
25. GLAVA IZPOSTAVE 
26. PODPISNIK 
27. PODPISNIK 
28. PODPISNIK 
29. PODPISNIK 
30.  OKRAJNO SODIŠČE      ( 30 ZNAKOV ) 
31.  SPREMNI TEKST ZA TAKSO  ( 160 ZNAKOV ) 
OP.: PODATKI SO VPISANI VSAK V SVOJO VRSTO DATOTEKE. PODATKI DO ČRTE SO OBVEZNI, OSTALI SO NEOBVEZNI. 

 
 

VGEO.PKV 

IME POLJA ŠT. MEST TIP  

SIFKO  4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

PARCST   9 C 9 NUM.ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

SIFKUL  3 C 3 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

RAZ  1 C 1 NUM. ZNAK 

POV 8 C 8 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

YCEN 9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

XCEN  9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

DELO 1 C 1 CHARACTER ZNAK 

OP.: ENA VRSTICA V DATOTEKI POMENI EN ZAPIS O PARCELNEM DELU V ZGORAJ OPISANEM FORMATU, BREZ PRESLEDKOV 
MED POLJI. 

 

VGEO.PLV 

ID 
YGK  XGK 
YGK  XGK 
... 
END 
... 
END 
END 

 
OPOMBE : 

• Segment je zapisan od ID do END. 
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• Segment teče od tromeje do tromeje - od vozlišča do vozlišča. 

• Vmesna točka segmenta ne nore biti končna točka drugega segmenta. 
 

 DATOTEKA VK6.DAT (datoteka parcel oz. parcelnih delov): 

 

pozicija  tip podatka opis polja 

1  N oznaka datoteke (=6) 

2-5  N šifra KO 

6-14   parcelna številka 

   :6  N oznaka za stavbno parcelo: 0-zemljiška, 1 -stavbna) 

   :7-10  N števec parc. številke) 

   :11-14  N imenovalec parc. številke) 

15-18  N številka PL 

19-25  C zemljiškoknjižni vložek, z vodilnimi ničlami 

26-32   številka spremembe 

   :26-29  N letnica 

   :30-32 N številka 

33  N oznaka za nacionalizacijo (0-ni nacionalizirano, 1-nacionalizirano) 

34-41  N površina 

42-44 N šifra vrste rabe (stare šifre - statistika) 

45-47  N šifra vrste rabe (pravilnik - veljavne) 

48 N katastrski razred 

49-52 C detajlni list (mapni list) 

53-60  C IDPOS 

61  N polje za grafiko (=0) 
OP.: ENA VRSTICA V DATOTEKI POMENI EN ZAPIS O PARCELNEM DELU V ZGORAJ OPISANEM FORMATU, BREZ PRESLEDKOV 

MED POLJI. 

 

VGEO.ZKV 

IME POLJA ŠT. MEST TIP  

SIFKO  4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

TOCKA 6 C 6 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

YGK  9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

XGK  9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

Z  7 N   7.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

METYX  2 C 2 NUM. ZNAKA Z VODILNIMI NIČLAMI 

UPRAVNO 1 C 1 NUM. ZNAK 

IDPOS  8 C 8 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

DATUM  8 C 8 NUM. ZNAKOV (LLLLMMDD) 

OPOMBE 16 C 16 CHARACTER ZNAKOV 

Y 9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

X 9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

DELO 1 C 1 CHARACTER ZNAK 

OP.: ENA VRSTICA V DATOTEKI POMENI EN ZAPIS O ZK TOČKI V ZGORAJ OPISANEM FORMATU, BREZ PRESLEDKOV MED POLJI. 

 

VGEO.GKV 

IME POLJA ŠT. MEST TIP  

SIFKO 4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

GVRSTA 1 C 1 NUM. ZNAK 

GTOCKA 5 C 5 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

GOZNAKA 2 C 2 CHARACTER ZNAKA 

SOSEDKO 4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 
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SIFTO 2 C 2 NUM. ZNAKA Z VODILNIMI NIČLAMI 

YGK 10.3 N   10.3 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

XGK 10.3 N   10.3 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

Z 8.3 N   8.3 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

GMETYX 1 C 1 NUM. ZNAK 

GMETZ 1 C 1 NUM. ZNAK 

GSTATUS 1 C 1 NUM. ZNAK 

GLAST 1 C 1 NUM. ZNAK 

GSTAB 2 C 2 NUM. ZNAKA Z VODILNIMI NIČLAMI 

IZVAJA 3 C 2 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

LETOYX 4 C 4 NUM. ZNAKI (LLLL) 

LETOZ 4 C 4 NUM. ZNAKI (LLLL) 

IMETOC 20 C 20 CHARACTER ZNAKOV 

D_L_USE 8 C 8 NUM. ZNAKOV (LLLLMMDD) 

VLOGA 14 C 14 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

DATUM 8 C 8 NUM. ZNAKOV (LLLLMMDD) 

OPOMBA 32 C 32 CHARACTER ZNAKOV 

DELO 1 C 1 CHARACTER ZNAK 

OP.: ENA VRSTICA V DATOTEKI POMENI EN ZAPIS O GEODETSKI TOČKI V ZGORAJ OPISANEM FORMATU, BREZ PRESLEDKOV 
MED POLJI. 

 

STRUKTURA IZMENJEVALNIH DATOTEK NOVEGA STANJA 
 
TMP.HAD 
 

IME UPRAVNE OBČINE                    
IME KATASTRSKE OBČINE 
ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE 
ŠTEVILKA DET. LISTA 
ŠTEVILKA VLOGE 
IDPOS 
IME GEODETSKE UPRAVE 
NASLOV GEODETSKE UPRAVE 
NUMERICNI / GRAFICNI  -  (OBMOČJE KATASTRA)  
----------------------------------------- (SE NE ŠTEJE KOT VRSTICA) 
IME DELOVIŠČA 
IME ELABORATA 
IME DATOTEKE IZPISOV 
DATUM ZADNJEGA POSEGA 
OK / NOT OK   - ( REZULTAT TOPOLOŠKE KONTROLE) 
ŠIFRA IN IME ORGANIZACIJE 
NASLOV ORGANIZACIJE 
ŠIFRA IN IME IZVAJALCA 
DIREKTORIJ POSTOPKA 
OP.: PODATKI SO VPISANI VSAK V SVOJO VRSTO DATOTEKE. PODATKI DO ČRTE SO OBVEZNI, OSTALI SO NEOBVEZNI. 

 

TMP.PKV 

IME POLJA ŠT. MEST TIP  

SIFKO  4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

PARCST   9 C 9 NUM.ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

SIFKUL  3 C 3 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

RAZ  1 C 1 NUM. ZNAK 

POV 8 C 8 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

YCEN 9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

XCEN  9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

DELO 1 C 1 CHARACTER ZNAK 
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OP.: ENA VRSTICA V DATOTEKI POMENI EN ZAPIS O PARCELNEM DELU V ZGORAJ OPISANEM FORMATU, BREZ PRESLEDKOV 
MED POLJI. 
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TMP.PLV 

ID 
YGK  XGK 
YGK  XGK 
... 
END 
... 
END 
END 

 
TMP.POV 

IME POLJA ŠT. MEST TIP  

SIFKO  4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

PARCST 9 C 9 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

SIFKUL  3 C 3 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

RAZ  1 C 1 NUM. ZNAK 

POV 8 C 8 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

PL 4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

ZKV 7 C   7 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

MAPL 4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

SIFKULS 3 C 3 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

NAC 1 C 1 NUM. ZNAK 

GRAF 1 C 1 NUM. ZNAK 

IDPOS 8 C 8 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

STSP 5 C 5 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

NSIFKUL 3 C 3 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

NRAZ 1 C 1 NUM. ZNAK 

NPOV 8 C 8 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

NPL 4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

NZKV 7 C 7 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

NMAPL 4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

NGRAF 1 C 1 NUM. ZNAK 

NOPOMBA 16 C 16 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

DELO 1 C 1 CHARACTER ZNAK 

OP.: ENA VRSTICA V DATOTEKI POMENI EN ZAPIS O PARCELNEM DELU V ZGORAJ OPISANEM FORMATU, BREZ PRESLEDKOV 
MED POLJI. 

 

TMP.ZKV 

IME POLJA ŠT. MEST TIP  

SIFKO  4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

TOCKA 6 C 6 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

YGK  9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

XGK  9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

Z  7 N   7.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

METYX  2 C 2 NUM. ZNAKA Z VODILNIMI NIČLAMI 

UPRAVNO 1 C 1 NUM. ZNAK 

IDPOS  8 C 8 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

DATUM  8 C 8 NUM. ZNAKOV (LLLLMMDD) 

OPOMBE 16 C 16 CHARACTER ZNAKOV 

Y 9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

X 9 N   9.2 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 
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DELO 1 C 1 CHARACTER ZNAK 

OP.: ENA VRSTICA V DATOTEKI POMENI EN ZAPIS O ZK TOČKI V ZGORAJ OPISANEM FORMATU, BREZ PRESLEDKOV MED POLJI. 

 
TMP.GKV 

 

IME POLJA ŠT. MEST TIP  

SIFKO 4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

GVRSTA 1 C 1 NUM. ZNAK 

GTOCKA 5 C 5 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

GOZNAKA 2 C 2 CHARACTER ZNAKA 

SOSEDKO 4 C 4 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

SIFTO 2 C 2 NUM. ZNAKA Z VODILNIMI NIČLAMI 

YGK 10.3 N   10.3 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

XGK 10.3 N   10.3 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

Z 8.3 N   8.3 DESNO PORAVNANIH NUM. ZNAKOV 

GMETYX 1 C 1 NUM. ZNAK 

GMETZ 1 C 1 NUM. ZNAK 

GSTATUS 1 C 1 NUM. ZNAK 

GLAST 1 C 1 NUM. ZNAK 

GSTAB 2 C 2 NUM. ZNAKA Z VODILNIMI NIČLAMI 

IZVAJA 3 C 2 NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

LETOYX 4 C 4 NUM. ZNAKI (LLLL) 

LETOZ 4 C 4 NUM. ZNAKI (LLLL) 

IMETOC 20 C 20 CHARACTER ZNAKOV 

D_L_USE 8 C 8 NUM. ZNAKOV (LLLLMMDD) 

VLOGA 14 C 14 NUM. ZNAKOV Z VODILNIMI NIČLAMI 

DATUM 8 C 8 NUM. ZNAKOV (LLLLMMDD) 

OPOMBA 32 C 32 CHARACTER ZNAKOV 

DELO 1 C 1 CHARACTER ZNAK 

OP.: ENA VRSTICA V DATOTEKI POMENI EN ZAPIS O GEODETSKI TOČKI V ZGORAJ OPISANEM FORMATU, BREZ PRESLEDKOV 
MED POLJI. 

 

TMP.DTV 

V PRVI VRSTICI DATOTEKE SE NAVEDE VSE POSESTNE LISTE IN SICER : 
SIFKOPL1,PL2,PL3,.....PLX 
ČE JE SAMO EN POSESTNI LIST : 
SIFKOPL 

 
IME POLJA ŠT. MEST TIP  

SIFKO 4 C 4    NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

PL 4 C 4   NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI ( PRVI PL ) 

TIP_DOK 3 C 3   NUM. ZNAKI Z VODILNIMI NIČLAMI 

TEXT 100 C 100 CHARACTER ZNAKOV 

OP.: ENA VRSTICA V DATOTEKI POMENI ENA VRSTICA OBRAZLOŽITVE ODLOČBE ZA POSESTNI LIST V ZGORAJ OPISANEM 
FORMATU, BREZ PRESLEDKOV MED POLJI. 

 

10.2.3. STRUKTURA OSTALIH VK* DATOTEK BAZE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA 
 

3. DATOTEKA VK3.DAT (zamenjane matične številke): 

 

pozicija  tip podatka opis polja 
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pozicija  tip podatka opis polja 

1  N oznaka datoteke (=3) 

2-14  C stara EMŠO 

15-27  C nova EMŠO 

 

7. DATOTEKA VK7.DAT (zgodovina na posestnih listih): 

 

kolona  tip podatka opis polja 

1  N oznaka datoteke (=7) 

2-5  N šifra katastrske občine 

6-9  N številka PL 

10  N oznaka za lastništvo (0 - privatna, 1 - družbena) 

11-17  številka spremembe 

  :11-14  N letnica 

  :15-17  N številka 

18-30  C EMŠO 

31-43   delež 

  :31-36  N števec 

  :37-43  N imenovalec 

44  N oznaka za lastnika (0-lastnik, 1-ni lastnik) 

45  N oznaka za uživalca (0-uživalec, 1-ni uživalec) 

46  N vrsta lastnine (0 - določen delež, ni 0 - izračunan idealni delež) 

47-54  C IDPOS 

55-61   številka spremembe - ukinitev 

  :55-58  N letnica 

  :59-61  N številka 

 
 

8. DATOTEKA VK8.DAT zgodovina na parcelah oz. parcelnih delih): 

 

kolona  tip podatka opis polja 

1  N oznaka datoteke (=8) 

2-5  N šifra KO 

6-14   parcelna številka 

  :6  N oznaka za stavbno parcelo: 0-zemljiška, 1 -stavbna 

  :7-10  N števec parc. številke 

  :11-14  N imenovalec parc. številke 

15-18  N številka PL 

19-25  C zemljiškoknjižni vložek, z vodilnimi ničlami 

26-32   številka spremembe 

   :26-29  N letnica 

   :30-32 N številka 

33  N oznaka za nacionalizacijo (0-ni nacionalizirano, 1-nacionalizirano) 

34-41  N površina 

42-44 N šifra vrste rabe (stare šifre - statistika) 

45-47  N šifra vrste rabe (pravilnik - veljavne) 

48 N katastrski razred 

49-52 C detajlni list (mapni list) 

53-60  C IDPOS 

61  N polje za grafiko (=0) 

62-68   številka spremembe - ukinitev 

  :62-65  N letnica 

  :66-68  N številka 
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9. DATOTEKA VK9.DAT (register prostorskih enot): 

 

kolona  tip podatka opis polja 

1  N oznaka datoteke (=9) 

2-4  N šifra občine 

5-7  N šifra naselja 

8-11  N šifra ulice 

12-41  C tekst 

42-45  N šifra pošte 

46-53             N MID enote 

54-61             N MID nadrejene enote 

 
Dodatni opis vsebine : 
 

Polje če je vsebina polja je v polju 
tekst 

je v  
MID enote 

je v MID 
nadrejene enote 

5-11 ničle naziv občine MID občine ničle 

5-7  
8-11 

ima vsebino 
ničle 

naziv naselja MID naselja MID občine 

5-7 
8-11 

ima vsebino 
ima vsebino 

naziv ulice MID ulice MID naselja 

 

 

10.3. OPISI POLJ V IZMENJEVALNIH DATOTEKAH 
 

VK oznaka datoteke S_POSTE šifra pošte 
EMSO enotna matična številka občana TOCKA številka zk točke 
SIFOB šifra upravne občine YGK  gk koordinata točke 
SIFNAS šifra naselja XGK  gk koordinata točke 
SIFUL šifra ulice Z  višina točke 
HST hišna številka METYX  metoda določitve 
DHST dodatek k hišni številki UPRAVNO upravni status 
SIFKS šifra krajevne skupnosti DATUM  datum 
SIFPOST številka pošte OPOMBA dodaten opis objekta 
PRIIM_IME priimek in ime (naziv) GVRSTA vrsta geodetske točke 
STAT_OSEBE status osebe GTOCKA številka geodetske točke 
SIFRA šifra pravega ali nešifriranega (nepravega) 

naslova 
GOZNAKA oznaka geodetske točke 

TEXT tekst naslova, naziva, obrazložitve SOSEDKO šifra k.o., če je točka oštevilčena v okviru sosednje  
SIFKO  šifra katastrske občine SIFTO šifra trigonometričnega okraja 
PL številka posestnega lista GMETYX metoda določitve geodetske točke 
TIPL oznaka za lastništvo GMETZ metoda določitve višine geodetske točke 
STSP številka spremembe GSTATUS status geodetske točke 
DELEZ delež GLAST lastnost geodetske točke 
LAS oznaka za lastnika GSTAB stabilizacija geodetske točke 
UZI oznaka za uživalca IZVAJA šifra izvajalca 
VL oznaka za vrsto lastnine LETOYX leto določitve gk koordinat 
IDPOS  identifikacijska številka postopka LETOZ leto določitve višin 
PARCST parcelna št. (1c oznaka za st. parcelo, 4c št., 4c 

poddelilka) 
IMETOC ime geodetske točke 

ZKV številka zkv D_L_USE datum zadnje uporabe geodetske točke 
NAC oznaka za nacionalizirano VLOGA številka vloge 
POV površina parcele YCEN koordinata centroida parcele 
SIFKULS  šifra vrste rabe (statistika) XCEN  koordinata centroida parcele 
SIFKUL  šifra vrste rabe DELO vrsta spremembe objekta 
RAZ  razred NSIFKUL nova šifra vrste rabe 
MAPL detalnji list NRAZ nova šifra razreda 
GRAF polje za grafiko NPL nova številka posestnega lista 
OBC šifra upravne občine NZKV nova številka zkv 
ZAPOSN zap. št. osnovnega zapisa NMAPL nova številka detaljnega lista 
ZAPDOD zap. št. dodatnega zapisa NGRAF nova šifra polja za grafiko 
KONT kontrolna številka NOPOMBA opomba spremembe 
INDIK indikator Y grafične koordinate 
TIP oznaka za tip naselja X grafične koordinate 
KRAJ_U šifra krajevnega urada TIP_DOK šifra dokumenta (odločbe) 
KRAJ_S šifra krajevne skupnosti   
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Polje DELO lahko vsebuje naslednje znake: 
N NESPREMENJEN OBJEKT 
D DODAN (NOV) OBJEKT 
B BRISAN OBJEKT 
S        SPREMENJENI ATRIBUTI OBJEKTA 

 
 

10.4. OPIS ATRIBUTA DELO 
 

ATRIBUT N - NESPREMENJENA 
Atribut N dobi parcela ali parcelni del, ki je prenešena v podatke izreza in ga obdrži vse dokler na parceli oziroma 
njenih podatkih ni izvedena nobena sprememba. 
Če parcelni del ni spremenjen, ostane atribut N. 
 
ATRIBUT S - SPREMENJENA 
Atribut S dobi parcela oz. parcelni del vedno in v vseh primerih, kadar je na parceli oz. njenih podatkih izvedena 
kakršnakoli lokacijska ali opisna sprememba razen spremembe parcelne številke. 
V primeru dodelitve atributa S lahko popravimo površino ali enega od atributov obstoječe parcele-parcelnega 
dela ob pogoju, da se ta parcela oz. parcelni del ne deli na več novih parcelnih delov ali da se ne ukinja. Atribut S 
se dodeli tudi v primeru spremembe lege centroida (premika centroida). Pogoj je le da centroid leži znotraj istega 
parcelnega dela. 
Atribut S dobi ZK točka vedno in v vseh primerih, kadar je na  njenih podatkih izvedena kakršnakoli lokacijska ali 
opisna sprememba razen spremembe številke točke. 
 
ATRIBUT D - DODANA 
Atribut D dobi parcela oz. parcelni del takrat, kadar se obstoječim podatkom o parceli dodaja nov parcelni del, ali 
pa iz obstoječe parcele ali njenega dela nastanejo nove parcele. Torej, kadar gre za parcelni del ali parcelo, ki v 
aktivni bazi parcelnika še ni nastopala, je za delo podeljen atribut D. 
Atribut D dobi ZK točko v premeru, ko nastane nova ZK točka. 
 
ATRIBUT B - BRISANA 
Atribut B dobi parcela ali parcelni del v primeru, ko se zaradi kakršnegakoli razloga parcela ali parcelni del ki je v 
aktivni bazi parcelnika ukinja ali briše iz baze.  
Atribut B dobi ZK točka v primeru, ko se zaradi kakršnegakoli razloga točka briše - se ukine - iz aktivne baze 
točk.  
 
DODATNA OBRAZLOŽITEV 
 
Atribut S uporabljamo vedno, kadar se parcelna številka na parceli oziroma parcelnem delu ohrani. Niso 
dovoljeni primeri brisanja parcelnega dela in dodajanja novega z isto parcelno številko, saj v tem primeru v arhivu 
izgubimo pravo sled o vrsti izvedenih postopkov 
V primeru spremembe parcelne številke se na starem centroidu vnese atribut B (brisan), na novem centroidu pa 
vnesemo atribut D (dodan) 
                                                                                              

 
 
 
 
 

                                                                                                                     Aleš Seliškar, univ.dipl.ing.geod.   
                                                                                                                                          DIREKTOR 
 


