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Specifikacija vzdrževalnih aktivnosti 

URBAR je osrednja večnamenska centralna aplikacija za podporo poslovanja Sklada. Razvija se že od 

leta 2011 naprej zaradi zakonskih, tehnoloških, poslovnih potreb Sklada. URBAR je sestavljen iz 5ih 

modulov in sicer: 

- Glavni modul je URBAR, ki se uporablja za upravljanje z zemljišči, ki so v upravljanju Sklada. 

Znotraj modula URBAR je možno delati s naslednjimi dokumenti:  

o zakupne pogodbe,  

o ponudbe za zakup, 

o brezplačne pogodbe,  

o najemne pogodbe,  

o sporazum o prenosu pravic upravljanja,  

o pogodbe o soglasju, pogodbe o služnosti,  

o pogodbe o stavbni pravici,  

o izjave Sklada, sklepi Sklada,  

o promet z nepremičninanmi ter kontrolo obdelanosti zemljišč. 

Več informacij o modulu URBAR je v dokumentu Funkcionalna specifikacija sistema URBAR. 

 

- Modul PRENOSI se uporablja za prenos zemljišč iz Sklada ali na Sklad. Dokumenti, ki se pri 

tem uporabljajo so: 

o nabor parcel,  

o prenos na Sklad,  

o prenos s Sklada, ugotavljanje lastništva – ni prenosa, 

o izjave Sklada,  

o vpis upravljalca. 

Več informacij o modulu PRENOSI je v dokumentu Funkcionalna specifikacija sistema 

PRENOSI. 

 

- Modul ROS je register osnovnih sredstev, ki so v lasti Sklada. Dokumenti so naslednji: 

o kupoprodajna pogodba – nakup 

o kupoprodajna pogodba – prodaja 

o pogodba o menjavi 

o pogodba o razdružitvi 

o pogodba o komasaciji 

o odločba o denacionalizaciji 

o posebni postopek 

o neodplačni prenosi 

o ZK sklepi 

o Uskladitev z zemljiškim katastrom 

o Neodplačni promet z RS 

 

Več informacij o modulu ROS je v dokumentu Funkcionalna specifikacija sistema ROS. 



 

- Modul PRAVNIK pokriva poslovanje področja dela Sektorja za pravne zadeve. Znotraj modula 

se upravljajo pravni postopki vezani na pravne posle Sklada. Več informacij o modulu 

PRAVNIK je v dokumentu Funkcionalna specifikacija sistema PRAVNIK 

 

- Modul HMS pokriva področje vodenja registra hidromelioracijskih sistemov ter evidenco 

poslovnih procesov povezanih z HMS-ji na Skladu. Dokumenti katere pokriva HMS so 

naslednji: 

o Programi upravljanja 

o Program vzdrževanja 

o Poročila o izvedenih delih 

o Poročila o upravljanju in vzdrževanju 

o Pogodbe o vzdrževanju 

Več informacij o modulu HMS je v dokumentu Funkcionalna specifikacija modula HMS - 

Register HMS in Funkcionalna specifikacija modula HMS – Dokumenti. 

 

- GRAFIKA je spletna aplikacija GIS znotraj URBAR-ja, ki je namenjena avtoriziranim internim 

uporabnikom pregledovanje prostorskih podatkov. Grajena na na osnovi programskega 

orodja Giselle podjetja Sinergise d.o.o.. Giselle je java programsko ogrodje, ki razvijalcem 

omogoča upravljanje z vektorskimi prostorskimi elementi - poligoni, linijami in točkami - in z 

njihovimi opisnimi podatki, teksti in drugimi grafičnimi elementi. 

 

Za delovanje Sklada je URBAR povezan tudi z drugimi sistemi Sklada in sicer: 

- SAOP, računovodski sistem 

- DOK-SPIS, dokumentarni sistemi 

Sistemi so med seboj povezani preko SQL replikacije 

Na baznem nivoju se izvajajo tudi dnevne, tedenske, mesečne avtomatske replikacije preko web 

servisov ter ročne replikacije iz drugih baznih sistemov drugih državnih inštitucij kot so: 

- GURS - Geodetske uprave RS 

- ARSO - Agenciji RS za okolje 

- MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- ZGS - Zavoda za gozdove Slovenije 

- ZK- zemljiška knjiga 

 

Arhitektura sistema URBAR je večnivojska in sicer: 

- Podatkovni strežniki so Microsoft SQL 2012 

- Aplikacijski strežniki Microsoft server 2012 R2 IIS 8 in .NET framework 

- Spletni odjemalec Google Chrome v66+ 

 

Nivoji arhitekture URBAR-ja so naslednji: 



- Predstavitveni nivo 

Predstavitveni nivo predstavlja uporabniški vmesnik za končne uporabnike. Izdelan je v obliki 

spletne aplikacije, ki se izvaja na spletnem strežniku (IIS 7 ali novejši). Za dostop do 

uporabniškega vmesnika je dovolj spletni brskalnik. Za prijavo se uporablja samodejna 

Windows avtentikacija, kar pomeni, da se bo uporabnik prijavil v aplikacijo z istim 

uporabniškim imenom kot ga uporablja za prijavo v okolje Windows. Za izdelavo 

uporabniškega vmesnika se uporabi Ixtlan Team EAF (Enterprise Application Framework) 

ogrodje, ki je osnovan na .NET tehnologiji. 

 

- Poslovni nivo 

Poslovni nivo predstavlja celotno poslovno logiko aplikacije, to pomeni vse postopke za 

preverjanje in obdelavo podatkov. Poslovna logika je vgrajena v poslovne komponente, ki se 

nahajajo na aplikacijskem strežniku, ki pa v tem primeru kličejo ustrezne procedure na 

podatkovni bazi (poslovna logika je implementirana v podatkovni bazi). Dostop do poslovnih 

komponent poteka preko lokalnih klicev. Poslovni nivo je zgrajen na Ixtlan Team EAF ogrodju. 

 

- Podatkovni nivo 

Za podatkovni nivo se uporablja SQL Server 2012 SE, na katerem je izdelana podatkovna baza 

celotnega sistema. Poleg hranjenja vseh podatkov sistema podatkovni nivo zajema še 

naslednje sklope funkcionalnosti: 

 Kontrola in izvajanje poslovne logike aplikacije 

 Vmesnike za preverjanje pravic 

 Vodenje vseh sprememb na nivoju podatkovne baze 

 Beleženje poizvedb nad podatkovnimi sklopi 

 Zagotavljanje referenčne integritete podatkov 

 

Slika 1: shema nivojev URBAR-ja 

 

 



 

Slika 2: Shema strežniškega okolja URBAR 

 

 

Izvajalec bo moral zagotavljati: 

- stalno in pravilno delovanje Urbarja, modulov in povezav z drugimi sistemi (DOK-SPIS, SAOP, 
drugih sistemov državnih inštitucij); 

- samostojno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema; 
- takojšnje intervencije v primeru anomalij, ki jih zazna sam ali jih sporoči naročnik oz. 

uporabniki; 
- samostojno usklajevanje s skrbnikom sistema; 
- učinkovito pomoč in svetovanje ključnim uporabnikom;  
- oblikovanje in podajanje predlogov za optimizacijo delovanja; 
- prilagoditve in posege v skladu z naročili in potrebami naročnika 

 

Storitev vzdrževanja je razdeljeno na dva dela:  

Osnovno vzdrževanje in podpora naročniku:  

 zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov; 

 vzdrževanje razvojnega okolja; 

 izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe; 

 vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške); 

 sodelovanje z naročnikom in poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih 
in odvisnih sistemov; 

 odprava motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, 
koordinacija in obveščanje), izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih 
zbirkah, glede na zahteve naročnika;  

 priprava statističnih in analitičnih izdelkov. 

 uvoz podatkov podatkovno zbirko URBAR za potrebe Sklada iz drugih podatkovnih zbirk 

 odpravljanje napak po sledeči tabeli za katergorizacijo pomembnosti napak (v rok odprave 
napakeni vključen odzivni čas) 



Vrsta 

problema 

 

Opis problema 

 

Čas odprave 

napake 

 

Kritični 

problemi (K) 

Kritični problemi so tisti, ki onemogočajo uporabo več kot 

enemu uporabniku sistema, ali pa je odprava napake nujna 

zaradi izvajanja nemotenega delovnega procesa  

 

4 ure 

Resen 

problem (R) 

Vsi problemi, ki niso kritični in ki povzročijo, da:  

1. Sistem deluje, ampak zmogljivosti so močno 
omejene. 

2. Sistem ne deluje pravilno, ampak obstaja možnost 
obhoda napake.  

3. Sistem se ustavlja ali zmrzuje. 
4. Izgube ali napake v podatkih, namenjenih interni 

uporabi in zunanji uporabi, kateri niso nujno potrebni 
za nemoten zakonsko predpisan zajem podatkov). 

5. Problem predstavlja resno grožnjo delovanju sistema 

 

1 dan 

Manj 

pomemben 

problem 

(MP) 

Vsi ostali problemi, ki niso kritični ali resni in povzročijo, da:  

1. Sistem deluje, problem predstavlja le manjšo 
neprijetnost uporabniku. 

2. Manjše napake na uporabniškem vmesniku.  
3. Sistem deluje, obstaja možnost obhoda napake. 

 

3 dni 

 

 

 

Način obračunavanja storitev iz te kategorije je po porabljenih urah. Naročanje skrbnika je 

potrebno. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. 

Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu ter 

dejanskih stroških iz tega naslova. 

 

Nadgradnje, spremembe in ostale storitve z nadgradnjami informacijskega sistema:  

 prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih 
lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika; 

 prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega 
sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov; 

 sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij 
uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske 
opreme; 

 različne spremembe na informacijskem sistemu, preko uporabniškega vmesnika ali s 
posebnimi orodji, prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, posegi 
na bazi, migracije podatkov. 

 Nadgradnja sistema URBAR z novimi moduli, ki jih bo Sklad potreboval zaradi svojih poslovnih 
potreb 



 preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti 
povezanih z vzdrževano programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za izboljšanje 
zanesljivosti in optimalnosti njenega delovanja; 

 komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki, glede možnih nadgradenj vzdrževane 
programske opreme; 

 sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij 
uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske 
opreme; 

 druge računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami. 

 

Načeloma gre pri tem za razvojne storitve, ki spreminjajo funkcionalnosti informacijskega sistema. 

Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani 

naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev 

izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o 

dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na 

dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela za čl-uro. 

 

Licenčni produk Ixtlan team EAF 

URBAR in vsi moduli uporabljajo za svoje delovanje licenčni produkt Ixtlan Team Enterprise 

Application Framework (Ixtlan Team EAF) v lasti podjetja Ixtlan Team d.o.o..  

Ixtlan Team EAF je aplikacijsko ogrodje, ki omogoča hitrejši razvoj rešitev v okolju Microsoft .Net. 

Sestavljeno je iz naslednjih delov: 

- Programske knjižnice: v knjižnicah so osnovni razredi, komponente, kontrole, vmesniki in 

pomožni razredi za razvoj vseh logičnih nivojev rešitev: uporabniškega vmesnika, poslovne 

logike in komponent za dostop do podatkov.  

- Dodatki za Visual Studio .Net: med dodatki za Visual Studio .Net so predvsem čarovniki, ki 

omogočajo, da hitreje določite lastnosti novih razredov (komponent, kontrol...) in pomagajo 

z generiranjem kode.  

- Podatkovna baza EAF: v podatkovni bazi EAF je katalog podatkov, ki omogočajo usmerjanje 

delovanja aplikacij in njihov nadzor. V katalogu so med drugim določeni seznami aplikacij, 

uporabnikov, vlog in pooblastil ter vsebina menijev. 

 



 

Proizvajalec in lastnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic povezanih z licenčnim produktom 

Ixtlan Team Enterprise Application Framework je podjetje Ixtlan Team d.o.o.. Sklad kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike Slovenije ima v lasti ne-izključno materialne in avtorske pravice uporabe 

licenčnega produkta v obsegu  potreb za nadaljnja vzdrževanja in nadgradenj informacijskega sistema 

oz. aplikacij, vključno s pravico dodelave, predelave in spreminjanja za potrebe naročnika. Uporaba 

licenčnega produkta Ixtlan Team Enterprise Application Framework izven tega sistema oz. 

programske opreme URBAR ni dovoljena. 

 

Licenčni produkt GIS - Giselle 

Giselle je java programsko ogrodje, ki razvijalcem omogoča upravljanje z vektorskimi prostorskimi 

elementi - poligoni, linijami in točkami - in z njihovimi opisnimi podatki, teksti in drugimi grafičnimi 

elementi.  



 

 

Prejemnik licence programa Giselle Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije lahko 

uporablja licenčni produkt Giselle v okviru programske opreme URBAR in modulov. Uporaba 

licenčnega produkta Giselle izven tega sistema oz. programske opreme URBAR ni dovoljena. 


	Osnovno vzdrževanje in podpora naročniku:



