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1 Uvod 

1.1 Namen in obseg 

Namen dokumenta je podroben opis funkcij, programskih specifikacij in zahtev 

naročnika, ki jih je v okviru projekta potrebno razviti. Namenjen je naročniku in 

izvajalcu in predstavlja osnovo za dogovor med naročnikom in izvajalcem glede izvedbe 

projekta. V rešitev so vključene naslednji moduli: 

 Namizna aplikacija za vodenje evidence zemljišč 

 Ažuriranje atributnega dela katastra 

 Pregledovalnik atributnega dela katastra 

 Ažuriranje stare baze podatkov 

 Migracija podatkov 

 

1.2 Seznam uporabljenih kratic v dokumentu 

SKZG RS – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije  

RS – Republika Slovenija  

URESK – Upravljalska evidenca sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

ZEUS – Zemljišča v upravljanju sklada  

ROS – Register osnovnih sredstev 

PB – podatkovna baza 

GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije 

ZK – Zemljiška knjiga 

WS – Web servisi 

AD – Active directory 

KO – katastrska občina 

IFP –  izpis finančnih podatkov 
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2  Splošno 

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10-

432/1993) v četrtem členu navaja temeljne naloge sklada. Med njimi tudi, da sklad vodi 

evidenco kmetijskih površin, kmetij in gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije v skladu s 

predpisi. SKZG RS  trenutno vodi evidenco zemljišč v okviru podatkovne baze ROS, ki je 

nastala predvsem za potrebe finančnega knjigovodstva. Vse funkcionalnosti vodenja 

knjigovodstva zemljišč na SKGZ RS so zajete z aplikacijo URESK. Zaradi vsebinskih in 

tehnoloških razlogov se bo ta evidenca nadgradila z aplikacijo URESK. V nadaljevanju so 

zajete tehnične specifikacije za aplikacijo URSEK.  

2.1 Umestitev programske rešitve z ostalimi rešitvami 

V sliki 1 prikazujemo, kakšne zahteve ima naročnik glede povezovanja z drugimi sistemi. 

V rešitvi je potrebno implementirati povezave s temi sistemi. 

 

Slika 1: Interakcija produkta z zunanjimi sistemi 

Programska rešitev obsega razvoj namizne aplikacije v Windows okolju, procedure za 

ažuriranje obstoječih SKZG podatkov,  servisa za ažuriranje atributnega dela katastra ter 

procedure za polnjenje nove URESK baze iz starega programa URESK. Dostop do ZK 

preko spletnih servisov ni mogoč enako tudi ažuriranje podatkov zemljiške knjige. 

Pridobilo se bo lahko le podatke, za katere se domneva, da je Sklad upravljalec. Povezuje 

se z naslednjimi rešitvami in programsko opremo: 

 Operacijski sistemi: Winodws XP, Windows Vista, Winodws Server 2008 

 Podatkovni strežniki: MS SqlServer 2008, MS Sql Server 2000, DBF datoteke 
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 GURS spletni servisi 

 MS Office: Excel 

2.2 Interakcija z uporabnikom 

Predmet tehnične dokumentacije je namizna aplikacija. Uporabnik ima na voljo različne 

vnosne maske (maske za ažuriranje šifrantov, maske za vnos listin, maske za izpisovanje 

pregledov...) , pregledovalnih tabel (gridov),  pivot tabel za potrebe preglede »Knjiženje 

v glavno knjigo« in izvoz v excelove tabele. Atributni del katastra se bo ažuriral brez 

vednosti uporabnika kot servis. V sami rešitvi pa se bo omogočalo tudi pregledovanje 

ostalih postopkov SKZG RS, ki niso vključena v primarno knjiženje osnovnih sredstev v 

upravljanju sklada in imajo lahko neposreden vpliv na osnovno sredstvo (zemljišče): to 

so povečanje knjigovodske vrednosti oz. zmanjšanje vrednosti zemljišč (poglavje 5). Vsi 

ti podatki se nahajajo tudi v drugih podatkovnih bazah na skladu, zato vnos teh 

dokumentov in posledično podatkov ni predviden, predviden pa je prepis podatkov v 

podatkovno bazo ZEUS in ustrezen prikaz le teh za parcele oz. parcelne dele. 

2.3 Vmesnik do strojne opreme, komunikacijski vmesniki in specifične 

prilagoditve  

Predvideno je, da se bo aplikacija poganjala v intranetnem okolju. Za programsko rešitev 

(aplikacijo)  se predvideva namestitev na več računalnikov, za katere se predvideva, da 

med njimi obstaja TCP/IP povezava, in da so v Windows domeni. 

Uporabnik bo preko standardnih oken dostopal do tiskalnikov, katerih gonilniki bodo 

predhodno nameščeni na njegov računalnik. 

Aplikacija bo Windows klient aplikacija z dostopom preko URL-ja. Pri uporabniki bo 

potrebno namestiti MS Framework 2.0 oziroma več.  

2.4 Funkcionalnosti aplikacije 

Aplikacija bo vsebovala naslednje menije: 

 Meni Referenti: Namenjen je dodajanju novih referentov,  določanje njihovih pravic v 

aplikaciji (poglavje 4.1), spreminjanje gesel. Predvideno je da ga vidi vsak uporabnik. 

 Meni Šifranti: Namenjen je ažuriranju šifrantov. Ker se šifranti ne spreminjajo 

pogosto in ker bi določene spremembe lahko vplivale na delovanje aplikacije je 

predvideno da ga vidi samo administrator aplikacije (poglavje 4.2). 

 Meni Kataster: Funkcionalnost tega menija je podobna funkcionalnosti menija iz 

stare aplikacije URESK »Kataster«, vsebovani so pregledi in iskanja po parcelnih 

številkah in lastnikih (fizične osebe, pravne osebe) (poglavje 4.3).  

 Meni Finance: V tem meniju se nahaja vnos pogodb – listin, pregled parcel sklada in 

kreiranje dnevnikov (poglavje 4.4). 
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 Meni Izpisi: Glede na zahteve naročnika bomo izbirali med tremi osnovnimi 

podgrupami izpisov: Standardni, zbirni in kontrolni izpisi (poglavje 4.5).  
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3.Opis zahtev 

3.1 Avtentikacija in pravice uporabnikov 

Avtentikacija uporabnikov, dostopov do podatkov in aplikacijskega vmesnika se bo 

vršila preko skupin, ki bodo definirane v AD (active directory). Definirajo naslednje 

skupine: 

 »URESK_Administratorji« 

 »URESK _Finance« 

 »URESK _Nadzor« 

 »URESK _Pregledovanje« 

Uporabnik je lahko istočasno samo v eni skupini. Za administracijo skupin in 

uporabnikov v AD bo skrbel SKZG RS. 

3.1.1 Avtentikacija 

Dostop do aplikacije URESK bo možen le na računalnikih SKZG RS, ki imajo dostop do AD 

strežnika Sklada. Uporabnik mora biti prijavljen v sistem s svojim domenskim 

uporabniškim imenom in geslom. 

3.1.2 Pravice skupin 

 »URESK _Administratorji«: uporabnik ima najvišji nivo pravic oz. dostop do vseh 

področij URESK -a. 

 »URESK _Finance«: uporabnik dostopa do področij knjiženja, pregledovanja katastra, 

priprava poročil. 

 »URESK _Nadzor«: uporabnik dostopa do pregledovalnikov katastra in 

pregledovalnikov osnovnih sredstev. 

 »URESK _Pregledovanje«: uporabnik ima dostop do pregledovanja katastra, 

pregledovanja osnovnih sredstev in historika (zgodovine dogodkov na parceli). 

3.2 Osnovni pojmi 

V tem poglavju so opisani osnovni pojmi, s katerimi se srečujemo v tej tehnični 
dokumentaciji.  

3.2.1 Zemljiška knjiga 

Zemljiška knjiga predstavlja javno evidenco, ki je bistvenega pomena za trg 

nepremičnin. Vsaka nepremičnina mora biti v njej vpisana, prav tako se vanjo vpiše 

vsaka sprememba lastništva ali drugih pravic. V zemljiški knjigi so zapisane različne 

pravice in druga pravna dejstva, ki so pomembna za lastnike, kupce, prodajalce in druge, 
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ki se ukvarjajo z nepremičninskimi posli. Je uraden dokument, v katerem so zapisani 

uradni podatki o lastništvu zemljišč, katerega se vodi pri sodiščih. 

3.2.2 Zemljiški kataster 

Zemljiški kataster je uradna evidenca zemljišč, kjer je zemljišče opredeljeno s parcelo. 

Povezuje stvarne pravice na nepremičninah – zemljiščih, ki jih vodi zemljiška knjiga, z 

lokacijo v prostoru – umesti lastnino v prostor, oziroma prostor poveže z lastnikom.  

3.2.3 Posestni list 

Posestni list je izpis podatkov o nepremičninah v eni katastrski občini, ki so v lasti istega 

lastnika ali solastnikov. Posestni list vsebuje naslednje podatke: ime in šifro katastrske 

občine, številko posestnega lista, podatke o lastniku, kot je vpisan v zemljiškem katastru 

(ime in priimek, datum rojstva in naslov za fizične osebe oziroma firma, matična številka 

in sedež za pravne osebe), delež lastništva in skupni katastrski dohodek v okviru tega 

posestnega lista ter za vsako parcelo v okviru posestnega lista naslednje podatke: 

številka parcele, vrsta rabe, katastrski razred, površina, katastrski dohodek in številka 

zemljiškoknjižnega vložka. Posestni list vsebuje podatek o katastrskem razredu in 

katastrskem dohodku, če je vrsta rabe parcele katastrska kultura. Sestavni del 

posestnega lista je zbirnik površin in katastrskega dohodka po vrstah rabe (Uradni list 

RS, št. 113/2000, 5.člen). 

3.2.4 Lastninski list 

Lastninski list je zbir podatkov o površinah in katastrskem dohodku po vrstah rabe 

parcel, ki jih ima posamezen lastnik v Republiki Sloveniji. V lastninskem listu so 

navedene številke vseh posestnih listov, v katerih so evidentirane nepremičnine, ki so v 

lasti ali v solasti istega posameznika, ne glede na delež solastništva. Poleg tega pa 

lastninski list vsebuje še naslednje podatke: podatke o lastniku, kot je vpisan v 

zemljiškem katastru (ime in priimek, datum rojstva in naslov za fizične osebe oziroma 

firma, matična številka in sedež za pravne osebe), šifro in ime katastrske občine, številko 

posestnega lista, organizacijsko enoto geodetske uprave, ki vodi podatke iz posestnega 

lista, delež lastništva, katastrski dohodek za cel posestni list in katastrski dohodek za 

delež lastništva (Uradni list RS, št. 113/2000, 6.člen). 

3.2.5 Vrste dokumentov, dogodkov in kontov 

Na podlagi listine (šifrant Vrste dokumentov) se izvede postopek knjiženja v evidenco 

sklada. Vsaka listina pomeni določeno vrsto dogodka (šifrant vrste dogodka) oz. 

kombinacijo le teh (npr. menjava – povzroči, da pride pri knjiženju parcel do pridobitve 

in odtujitve, ki sta lahko delni ali v celoti). Glede na to, kakšna je katasterska raba 

zemljišča (šifrant vrste rabe zemljišč) in način pridobitve (šifrant Način pridobitve) se 

pri knjiženju pripiše ustrezen konto (šifrant konti). 
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3.2.6 Vrednost parcelnega dela 

Vrednost, ki je podana na pogodbi - listini, se proporcionalno porazdeli na parcelne dele 

pri knjiženju, v primerih odplačne pridobitve. V kolikor pa je parcelni del pridobljen 

neodplačno se njegova knjigovodska vrednost izračuna na podlagi metode množičnega 

vrednotenja, pri kateri je vrednost točke enaka 0,012518778 EUR. Pri tem izračunu se 

upošteva šifrant Vrednost zemljišč točke.  

NPR: Odplačna pridobitev zemljišč (zemljišča še niso v lasti sklada) 

V tem primeru opišemo postopek izračuna porazdelitve vrednosti 100 EUR na parcele. 

Predmet nakupa sta parceli s številkama 1/1 nakup v višini (1/2), 2/2 nakup v višini 

(3/4) v katastrski občini 815. Vrednosti za površino in vrsto rabe se prepiše iz katastra, 

v kolikor pa parcela v katastru ne obstaja (vzrok kataster ni ažuren, ...) se dovoli ročen 

vnos parcele.  Izračunana vrednost se zaokroži na dve decimalki. 

KO Parceln
a 

številka 

Vrsta 
rabe 

Površina 
(m2) 

Delež Velikost parc. dela Vrednost parc. 
dela 

0815 1/1 njiva 4.000 ½ 4.000 * 0,5 = 2.000 (2.000/14.250)* 
100 = 14,03 

0815 1/1 travnik 6.500 ½ 6.500 * 0,5 = 3.250  (3.250/14.250)* 
100 = 22,81 

0815 2/2 pašnik 12.000 ¾ 12.000 * 0,75 = 
9.000 

(9.000/14.250)* 
100 = 63,16 

SKUPAJ 14.250 m2 100 EUR 
Tabela 1: Primer izračuna porazdelitve vrednosti na parcelne dele 

Zelo podobno dela program za odplačno pridobitev zemljišč, ki so že v lasti sklada. 

Program po vnosu katastrske občine in parcelne številke skopira podatke iz Parcel 

sklada in za skupno površino ponudi še površino, ki je na voljo v tem primeru za nakup. 

NPR: Neodplačna pridobitev zemljišč 

Pri izračunu knjigovodske vrednosti zemljišča se uporabi metoda množičnega 

vrednotenja. Na primeru je izračunana vrednost zemljišč po metodi množičnega 

vrednotenja. Na sklad je prispela pogodba o neodplačni pridobitvi, v kateri lastnik 

podari sledeče parcele: 

 Katastrski občini – 815, parcele: 120/1v celoti in parcelo 120/2 v višini ½ . 

KO Parcelna 
številka 

Vrsta  
rabe 

Razred Površina 
(m2) 

Delež Velikost 
prenosa 

Vrednost 
izračuna 

0815 120/1 njiva 4 1.000 1 1.000 1.000 * 70 * 
0,012518778 

0815 120/1 travnik 3 1.000 1 1.000  
0815 120/2 gozd 2 2.000 ½ 1.000  

Tabela 2: Primer izračuna knjigovodske vrednosti zemljišč po metodi množičnega vrednotenja 
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3.2.7 Historik – zgodovina dogodkov 

Po vnosu listine v podatkovno bazo URESK se v zgodovinsko tabelo dogodkov 

avtomatsko zabeleži dogodek nad parcelnim delom. To pomeni, da dobimo sosledje vseh 

dogodkov, ki so se zgodili nad dotično parcelo oziroma njenimi parcelnimi deli. 

Prenesejo se podatki o parcelnem delu (raba, razred, površina,...), vrsta dogodka in 

datumski podatki knjiženja listine. Vse to omogoča prikaz stanja podatkovne baze na 

določen dan. 

3.2.8 Dnevnik 

V stari aplikaciji URESK je bil odprt samo en dnevnik, v katerega so se prepisovali 

dokumenti iste vrste.  Zato je potrebno pred vnosom nove vrste dokumentov vedno 

predhodno kreirati dnevnik. Številka dnevnika se je generirala avtomatsko po 

metodologiji »leto in zadnja zaporedna številka dnevnika povečana za 1« (npr. zadnji 

dnevnik: 2009/78 nova številka dnevnika 2009/79).  Administrator aplikacije zapre 

dnevnik z ukazom »Zapri dnevnik« in knjiženje na ta dnevnik ni več mogoče.  

3.2.9 Povezava z Glavno knjigo 

Spremembe knjigovodske vrednosti zemljišč se sknjižijo na ustrezne konte, ki so 

določeni na osnovi načina pridobitve in katastrske kulture. Dnevnik in zbirni izpisi 

(poglavje 4.4) služijo za kontrolo knjigovodskih vrednosti pred knjiženjem v glavno 

knjigo. Avtomatsko knjiženje v glavno knjigo ni predvideno z aplikacijo URESK, ampak 

se bo knjižilo na klik preko procedur. 

3.2.10 Večkratni vnos listine 

Listino je možno večkrat vnesti v bazo, v kolikor sproža več različnih dogodkov. Dogodki 

na isti listini se lahko knjižijo v različne dnevnike. 

3.2.11 Storno knjiženja 

Promet je možno stornirati. To pomeni, da se pri kreiranju dnevnika na istem kontu na 

isti strani v breme ali v dobro knjiži negativen znesek.  

3.2.12 Vrsta prometa, valuta in finančno obdobje 

Vrsta prometa se vnaša pri vnosu listine, tako da se upošteva najvišja površina glede na 

vrsto rabe zemljišč. Vse vrednosti so izražene  in vodene v valuti evro. Finančno obdobje 

se nanaša na knjiženje v glavno knjigo (šifrant obdobij). Predviden je šifrant obdobij za 

knjiženje listin v katerem bo polje za zaklepanje finančnega obdobja. Vnos v zaklenjeno 

obdobje ne bo mogoč. Naenkrat je lahko odprto le eno finančno obdobje. Dnevnike v 

zaprtem finančnem obdobju ni več možno zaključevati. Če je finančno obdobje že zaprto, 
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ga je možno razveljaviti, kar pomeni, da se vsi dnevniki tega obdobja prenesejo v 

prejšnje obdobje in se razveljavljeno obdobje odpre za vnos. 

3.3 Performančne zahteve 

Aplikacija mora zagotoviti vsaj 100 istočasno odprtih povezav, vzpostavljenih z 

različnimi pravicami uporabnikov. 

Na primer:  

 sočasno izvajanje knjiženja štirih uporabnikov  

 pregledovanje podatkov zemljiškekga katastra šestdeset uporabnikov 

 priprava poročil osnovnih sredstev desetim uporabnikom 

Izvedljivost transakcij za knjiženje in pregledovanje podatkov se morajo izvesti v čim 

krajšem času »na klik«. Istočasno ne smejo vplivati na odzivnost podatkovnega 

strežnika. Vse opisane performančne zahteve naj bodo izpolnjene v času delovnega 

urnika Sklada, to je od ponedeljka do petka od 8 do 15 ure . 

3.4 Zahteve logičnega podatkovnega modela 

Podatkovni model naj bo zasnovan kot relacijski podatkovni model na podatkovnem 

strežniku MS SQL 2008.  

 podatki uporabnikov aplikacije se dopolnijo v okviru že obsoječih podatkih o 

zaposlenih na AD strežniku  

 kontrola podatkov se zagotovi v okviru relacijskih entitet 

 uporaba procedur, view-jev in funkcij za poizvedbe 

3.5 Ujemanje s standardi 

V aplikacijskem oknu se v levem spodnjem kotu nahajajo podatki o trenutno 

prijavljenem uporabniku (uporabniško ime, ime in priimek, pravice uporabnika) . 

Značilnosti vseh tabelaričnih pregledov so:  

 prikaz števila zadetkov v pregledu, prikaz pozicije trenutnega podatka na 

katerem smo fokusirani 

 filtriranje in grupiranje po kateremkoli stolpcu v okviru trenutnega nabora 

podatkov  

 uporaba standardiziranih sličic pri gumbih, padajočih menijih (osnovni nabor 

predlaga izvajalec) 

 spremembe podatkov se beležijo, tako da je razvidno kdo in kdaj je spremenil 

določen podatek 
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3.6 Lastnosti SW sistema 

 podatkovna baza za primarni model podatkovne baze je MS SQL 2008 nameščena 

na MS Windows Server 2008  

 podatkovna baza sekundarnih tabel podatkovne baze je MS SQL 2000 nameščena 

na MS Windows Server 2003  

 aplikacija se izvaja na operacijskem sistemu Windows XP, Windows Server 2003 

in Windows Server 2008, na katerem je nameščen Framework 3.5  

3.7 Razpoložljivost 

 Arhiviranje podatkovne baze: dnevno arhiviranje podatkovne baze, zadnja kopija 

produkcijske baze v tekočem mesecu se vključi v sistem arhiviranja na Skladu. 

 Spremeljanje dogodkov: odprava napak, vzdrževanje zgodovine. 

3.8 Varnost podatkov in ažuriranje novih verzij 

Varovanje podatkov je v domeni administracije strežnikov, pri katerih gostuje program. 

Arhiviranje in dearhiviranje podatkovne baze se zagotovi z vključitvijo podatkovne baze v 

sistem arhiviranja Sklada. Dearhiviranje podatkov bo izvajal sistemski skrbnik baze. Za 

omejen dostop do programa in podatkovne baze se uporabi: 

 prijava v program 

 prijava v strežnik 

 različne pravice uporabnikov 

 sledenje sprememb podatkov (kdo in kdaj je popravil podatek) 

Ažuriranje novih verzij programa se izvaja nemoteno brez vednosti uporabnikov. Vedno 

imajo nameščeno zadnjo verzijo aplikacije. Zagotavljanje testnega okolja za testiranje 

popravkov oziroma dodatkov. 

3.9 Prenosljivost 

Na nivoju baze se zagotovi prenosljivost oziroma povezljivost iz podatkovne baze MS SQL 

2000 na MS SQL 2008. 
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4  Uporabniški vmesnik 

V tem poglavju so predstavljeni meniji in njihove funkcionalnosti: 

 Meni Referenti (Slika 2) 

 Meni Šifranti 

 Meni Kataster 

 Meni Finance 

 Meni Izpisi 

 

 

Slika 2: Prikaz menijev v aplikaciji ZEUS 

4.1 Meni referenti 

V meniju »Referenti« se nahajajo sledeče opcije (Referenti, Grupe referentov, Zamenjava 

gesla). V tem meniju je predvideno dodajanje uporabnikov aplikacije (Slika 3). Določanje 

dodatnih pravic uporabniku: ima pravice do knjiženja listin, kreiranja dnevnika, 

pregledovanja in ažuriranja šifrantov (Slika 4). 

 

Slika 3: Uporabniški vmesnik za dodajanje uporabnikov aplikacije 
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Slika 4:  Uporabniški vmesnik za ažuriranje grup referentov 

Zadnja izbira v meniju »Referenti« je »Menjava gesla«, v kateri si lahko uporabnik po 

želji spremeni geslo. 

4.2. Meni šifranti 

Aplikacija bo vsebovala naslednje šifrante: 

 Katastrske rabe zemljišč, 

  Način pridobitve, 

  Konti, 

  Točke zemljišč po kulturah za vrednotenje neodplačnih pridobitev, 

  Obdobja, 

  Vrste prometa, 

  Vrste dokumentov, 

  Vrste dogodkov, 

  Lastniški status parcel in 

  Vrste dnevnikov. 

Poleg teh šifrantov pa bodo v aplikaciji še manjši šifranti, ki pa se ne spreminjajo 

pogosto npr. status osebe (fizična oseba, pravna oseba), spol, vrednost točke pri 

množičnem vrednotenju in zaradi tega uporabniški vmesnik za dostop do teh šifrantov 

ni predviden.  Ker do spreminjanja šifrantov ne prihaja pogosto bodo pravico do 

ažuriranja imeli uporabniki, ki se bodo nahajali v grupi referentov. 

4.2.1 Šifrant katastrske rabe zemljišč 

Namenjen je določitvi rabe zemljišč (njiva, travnik, pašnik, ...). Na sliki 5 je prikazan 

uporabniški vmesnik za ažuriranje šifranta katastrske rabe zemljišč.  



Tehnična dokumentacija za programsko rešitev 
aplikacije URSEK 

2012 

 

20 | S t r a n  

 

 

Slika 5: Uporabniški vmesnik za ažuriranje šifranta katastrske rabe zemljišč 

4.2.2 Šifrant načinov pridobitve 

Glede na način pridobitve zemljišča ločimo neodplačno pridobitev in odplačno 

pridobitev. Glede na vrsto pridobitve se knjigovodske vrednosti zemljišč prenašajo na 

različne konte, pri čemer se upošteva tudi katastrska raba zemljišča.  

4.2.3 Šifrant kontov 

Konto je opredeljen glede na rabo zemljišča in načina. Pri knjiženju v evidenco parcel 

sklada se določi tudi konto za zadevno parcelo oz. parcelni del. Slika 6 predstavlja 

uporabniški vmesnik za ažuriranje kontov. 

 

Slika 6: Uporabniški vmesnik za ažuriranje kontov 

4.2.4 Šifrant vrednosti točk po katastrskih kulturah 

Pri neodplačnih pridobitvah zemljišč je šifrant »Vrednost točk po katastrski kulturah« 

ključnega pomena, saj se glede na to, kakšna katastrska kultura je na parceli oz. 

parcelnem delu in v kateri katastrski razred je parcela uvrščena, določi število točk. 

Število točk je osnova za izračun knjigovodske vrednosti zemljišča, ki se izračuna tako,  

da število točk pomnožimo z vrednostjo točke in površino parcele oz. parcelnega dela 

(Metoda množičnega vrednotenja). Naslednja slika predstavlja vmesnik za ažuriranje 

točk zemljišč po kulturah za vrednotenje neodplačnih pridobitev (Slika 7). 
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Slika 7: Vmesnik za ažuriranje točk zemljišč po kulturah 

4.2.5 Šifrant finančnih obdobij 

Predviden je tudi šifrant finančnih obdobij. Na enkrat je lahko odprto eno samo obdobje. 

Ko se obdobje zapre, knjiženje v to obdobje ni več mogoče. 

 

Slika 8: Vmesnik za ažuriranje šifranta obdobij 

4.2.6 Šifrant vrst prometa 

Vrste prometa se nanašajo na celoten dokument. Pri vpisu osnovnih podatkov o 

dokumentu se izbere vrsta prometa iz tega šifranta. Izgled uporabniškega vmesnika je 

podoben kot pri dosedaj predstavljenih šifrantih (slika 9). 

 

Slika 9: Šifrant vrste prometa 

4.2.7 Šifrant lastniških statusov parcel 

Lastniški statusi parcel opredeljujejo lastniški odnos Sklada do zadevnega zemljišča.  

Nanašajo se na celotno parcelo oziroma njen lastniški del (Tabela 3). So tudi v 

neposredni povezavi s statusom PI, ki širše opredeljuje lastniški odnos oziroma lastniške 

ambicije Sklada, ki so lahko tudi predmet morebitnega prenosa na Sklad. 
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Šifra Naziv Vsebina Posledica na status PIS 
1 Odplačno   
2 Neodplačno   

3 Evidentiranje 
Evidentiran pri prvem vpisu v evidenco. Nima 
podlage v listini oz. ta ni evidentirana. 

PIS - parcela v interesu sklada* 

4 Odtujena   
5 Ukinjena Zemljišča ki iz različnih razlogov ne obstajajo. Ni predmet prenosa 

101 Odplačno - ZK urejeno 
Pridobljeno na odplačen način (nakup, odplačana, 
komasacija...) in urejeno pri Zemljiki knjigi. 

Prenos opravljen - Sklad 

102 Odplačno - Nakup Pogodba o nakupu (ZK sklap e ni evidentiran). Prenos opravljen - Sklad 
103 Odplačno - Menjava Zemljišče, ki je bilo pridobljeno z menjavo. Prenos opravljen - Sklad 

201 Neodplačno - ZK urejeno 
Pogodba o neoplačnem prenosu in urejeno pri 
Zemljiki knjiigi. 

Prenos opravljen - Sklad 

202 Neodplačno - V postopku 
Pogodba o neodplačnem prenosu, ki pa e ni 
zavedena v Zemljiki knjigi oz. sklep e ni 
evidentiran. 

Prenos opravljen - Sklad 

203 Neodplačno – Ni še postopka 
Zemljišča, ki so vpisana v evidenco in nimajo 
podlage v listini (prvi vpis v evidenco) 

PIS - parcela v interesu sklada 

401 Odtujena - Prodana Prodajna pogodba Prenos opravljen - ni več sklad 

402 Odtujena - Zamenjana 
Menjalna pogodba v delu, kjer gre za odtujitev 
zemljišča 

Prenos opravljen - ni več sklad 

403 Odtujena - Denacionalizirana Pravnomočna odločitev o denacionalizaciji. Prenos opravljen - ni več sklad 
404 Odtujena - Zaradi napake Izločena zaradi različnih napak. Ni predmet prenosa 

405 
Promet  - Odtujitev - 
Neodplačno 

Pogodba o prenosu zemljišča Sklada na druge 
osebe (npr. na občine) 

Prenos opravljen - ni več sklad 

0 Status ni identificiran   

Tabela 3: Šifrant lastniških statusov parcel 

Tip lastništva se nanaša na celotno parcelo. Spreminja se ob dogodkih, ki spreminjajo 

celo parcelo. Če dogodek spremeni le del parcele, se tip lastništva ne spremeni, pač pa se 

zabeleži v dogodku. Uporabniški vmesnik za ažuriranje lastniških statusov je podoben 

kot pri predhodno prikazanih šifrantih. 

4.2.8 Šifrant vrst dogodkov 

Dogodki izvirajo iz listine (Tabela 4). S finančnega vidika ločimo posledice za: 

 Neodplačne dogodke: na isti parceli se spremeni površina, raba, razred ali 

katastrska občina, v teh primerih se v glavno knjigo knjiži le nastala razlika v 

knjigovodski vrednosti zemljišča (vedno se ugotavlja razliko med prejšnjim 

historičnim stanjem in novim). 

 Odplačne dogodke: vrednosti se nanašajo ne glede na navedene spremembe 

stanja zemljišča.  

ŠIFRA DOGODEK Posledična 
sprememba 
lastniškega 
statusa 

Listina 

0 Neznan dogodek 0  
1 Prenos iz ZK 203  
2 Promet 0  
3 Postopek 0  
4 Postopek - računovodski 0  
5 Ročni poseg 0  
6 Vnos listin 0  
101 Prenos iz ZK - ZK urejeno 201  
102 Prenos iz ZK - evidenca na izpostavi 203  

103 Prenos iz ZK - Evis 203 
Ni listine - nastopil je pri prvem vpisu zemljišč evidenco 
Sklada. 

104 Prenos iz ZK - Ročni prenos 203 
Ni listine - nastopil je pri prepisu zemljišča iz zemljiškega 
katastra. 

201 Promet - Pridobitev 1 Kupna pogodba 
202 Promet - Odtujitev 4 Pogodba o prodaji 
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301 Postopek - Soglasje 0 
Ni več rabi. Soglasja se ne knjižijo v ZEUS temveč bazo 
soglasij in služnosti. 

302 Postopek - Zakup 0 Ni več rabi. 
401 Postopek - Računovodski - Valorizacija 0  
402 Postopek - Računovodski - Cenitev 0  
501 Ročni poseg - odprava napake 0  
502 Ročni poseg - sprememba podatkov 0  
503 Ročni poseg - uskladitev z ZK 0 Odločba GURS 
504 Ročni poseg - razveljavitev 0  
601 Vnos ZKV sklepov 0 Zemljiško knjižni sklep 
20101 Promet - Pridobitev - Nakup 102 Kupna pogodba 
20102 Promet - Pridobitev - Menjava 103 Menjalna pogodba v delu, ki se nanaša na pridobitev 

20103 Promet - Pridobitev - Neodplačno 202 
Pogodba o prenosu - načeloma je to prvi vpis zemljišča. 
Uporablja se tudi v primeru fiktivnega prenosa. 

20104 Promet - Pridobitev - Komasacije 102 Odločba o komasaciji v delu, kjer Sklad zemljišča pridobi. 
20105 Promet - Pridobitev - Razdružitev 0 Pogodba o razdružitvi v delu kjer sklad zemljišča pridobi. 

20106 Promet - Pridobitev - Pos. postopki 0 
Sodbe o pravdnih in nepravdnih zadevah, sklepi o 
dedovanju, izvensodni postopki, sklep vlade o vpisu 
upravljalca... 

20111 Promet - Pridobitev- Nakup (Del) 104 Nakup solastniškega deleža. 
20112 Promet - Pridobitev - Menjava (Del) 103  
20113 Promet - Pridobitev - Neodplačno (Del) 202  
20114 Promet - Pridobitev - Komasacije (Del)   
20115 Promet - Pridobitev - Razdružtev (Del) 0  
20116 Promet - Pridobitev - Pos. postopki (Del) 0  
20201 Promet - Odtujitev - Prodaja 401  
20202 Promet - Odtujitev -  Menjava 402  
20203 Promet - Odtujitev - Denacionalizacija 403  
20204 Promet - Odtujitev - Prodaja (Del) 401  

20205 
Promet - Odtujitev - Denacionalizacija 
(Del) 

403 
 

20206 Promet - Odtujitev - Komasacije 401  
20207 Promet - Odtujitev - Razdružitev 0  
20208 Promet - Odtujitev - Pos. postopki 0  
20209 Promet - Odtujitev - Neodplačno 405  
20215 Promet - Odtujitev - Menjava (Del) 402  
20216 Promet - Odtujitev - Komasacija (Del) 401  
20217 Promet - Odtujitev - Razdružitev (Del) 0  
20218 Promet - Odtujitev - Pos. postopki (Del) 0  
20219 Promet - Odtujitev - Neodplačno (Del) 405  

Tabela 4: Šifrant vrst dogodkov 

Uporabniški vmesnik je podoben kot pri predhodno prikazanih šifrantih. 

4.2.9 Šifrant vrste dokumentov 

V programski rešitvi bodo podprti naslednji dokumenti: 

Šifra Dokument Posledica dokumenta* 
1 Pogodba o brezplačnem prenosu 0 
2 Pogodba o nakupu 0 
3 Pogodba o prodaji 0 
4 Pogodba o menjavi 1 
5 Pogodba o razdružitvi 1 
6 Odločba o komasaciji 1 
7 Posebni postopki 0 
8 Odločba GURS o parcelaciji 0 
9 Odločba in ZK sklep o denacionalizaciji 0 

 

*Posledica dokumenta določa ali dokument povzroči tudi nasprotno transakcijo (pridobitev, odtujitev). 

Uporabniški vmesnik je podoben kot pri predhodno prikazanih šifrantih. 
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4.2.10 Šifrant vrste dnevnikov 

Ta šifrant je namenjen združevanju dogodkov pri kreiranju dnevnikov.  

4.3 Kataster 

Ta del aplikacije je namenjen pregledu podatkov o: 

 Lastnikih, 

 Parcelah v zemljiškem katastru in 

 s tem povezanimi dokumenti. 

Glede na to, kaj nas zanima, lahko podatke pregledujemo na dva načina: 

 Izhajamo iz lastnikov (fizičnih ali pravnih oseb) in ugotavljamo njihovo lastništvo 

nad določenimi parcelami (npr. zanima nas katere parcele ima v lasti določena 

oseba) ali 

 izhajamo iz parcel in ugotavljamo kdo je njihov lastnik 

Vir podatkov za kataster predstavljajo podatki GURS-a. Predvideno je da se bodo 

ažurirali tedensko. V določenem trenutku lahko zato pride, do neskladja podatkov o 

parcelah med parcelami v upravljanju Sklada in bazo GURS-a. Sinhronizacijo opravljajo 

zaposleni na Skladu.   

4.3.1. Prikaz lastnikov 

Pravne in fizične osebe so zaradi preglednosti in razlik v podatkih prikazane v ločenih 

tabelah. Funkcije, ki jih bo uporabnik lahko izvajal nad podatki obeh tabel so enake, zato 

bodo opisane le enkrat. Prav tako je dostop do enakih funkcij možen glede na to, v 

katerem sklopu aplikacije se uporabnik nahaja. (npr. funkcija, ki prikaže seznam parcel 

za izbranega lastnika je dostopna takoj po izboru osebe ali pa po izboru posestnega lista 

za to osebo v stari aplikaciji URESK (Slika 10, 11). Na sliki 12 je primer seznama fizičnih 

oseb v novi aplikaciji ter prikaz funkcionalnosti v »padajočem meniju« v primerjavi s 

staro aplikacijo. 

 

Slika 10: Sedanji prikaz seznama fizičnih oseb. PARC – prikaže seznam parcel izbrane osebe (STARA APLIKACIJA) 



Tehnična dokumentacija za programsko rešitev 
aplikacije URSEK 

2012 

 

25 | S t r a n  

 

 

Slika 11: Sedanji prikaz posestnih listov izbranega lastnika. PAR.PL – Prav tako prikaže parcele za izbrano osebo (STARA 

APLIKACIJA) 

 

Slika 12: Primer seznama fizičnih oseb v novi aplikaciji 

Uporabnik bo izvajal iskanje preko filtrirne vrstice za enega ali več stolpcev. Glede na 

vnešene pogoje se bo nabor podatkov v tabeli ustrezno zmanjševal. Funkcije, ki jih je 

možno izvesti za izbrano osebo so v padajočem meniju:  

 Pregled podrobnih podatkov o osebi ter njihovo ažuriranje. Če iskane osebe v 

tabeli ni se jo lahko doda ročno. 

 Prikaz seznama posestnih listov za izbrano osebo.  

 Prikaz seznama uživalcev na izbranem posestnem listu. 

 Prikaz seznama vseh lastnikov parcel na izbranem posestnem listu, če izbrana 

oseba ni edini lastnik. 

 Prikaz parcel na izbranem posestnem listu. 

 Prikaz seznama parcel katerih lastnik je sam. 

 Izpis posestnega ali lastninskega lista (opisano v nadaljevanju) 

 Izpis rekapitulacije za izbrane lastnike. 

4.3.2. Prikaz parcel  

Uporabnik bo iz seznama parcel, podobno kot pri lastnikih, s filtriranjem podatkov po 

različnih kriterijih prišel do iskane parcele (Slika 13, 14) (katastrska občina, ZKV,...). 

Slika 15 prikazuje seznam parcel v novem vmesniku.  
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Funkcije, ki jih je možno izvesti za izbrano parcelo so: 

 Pregled historika (zgodovine) za izbrano parcelo*. 

 Pregled lastnikov na parceli 

 Seznam preostalih parcel, ki se nahajajo na posestnem listu za izbrano parcelo 

 Seznam preostalih parcel, lastnika izbrane parcele 

 Izpis posestnega in lastninskega lista (opisano v nadaljevanju) 

 Seznam vseh posestnih listov, lastnika izbrane parcele 

*Parcela bo imela podatke o zgodovini le, če je bila lastniško povezana z Skladom. 

 

Slika 13: Sedanji prikaz seznama parcel. HIST – historik izbrane parcele, LAST – lastniki izbrane parcele (STARA APLIKACIJA) 

 

Slika 14: Sedanji prikaz seznama lastnikov za izbrano parcelo. (STARA APLIKACIJA) 

 

Slika 15: Primer seznama parcel v novi aplikaciji 
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4.4 Finance (Knjiženje listin,...) 

4.4.1 Skupne značilnosti vnosa za vse dokumente (Knjiženje listin) 

Številka dnevnika se ne kreira pri vnosu prometa temveč pri postopku zapiranja 

dnevnika. Informativno je na vnosni maski vidna številka trenutno odprtega dnevnika. 

Vnos je sestavljen iz dveh delov: 

 Vpis opisa dokumenta ali listine (se prevzame, če je bil dokument že vpisan na 

drugem dogodku), 

 vpis spremembe osnovnih sredstev, to je parcelnih delov. 

Glede na vrsto dokumenta ima sistem različne kontrole, ki so navedene v nadaljevanju v 

opisu vnosa za posamezno vrsto dokumenta. Uporabnik iz dokumenta razbere, katere 

vrste dogodkov mora uporabiti za beleženje prometa na listini.  

Nekatere vrste dogodkov zahtevajo določeno predhodno stanje (npr. Ni možna prodaja 

parcele, ki ni v lasti sklada.) Podrobnosti so opisane na posameznih dogodkih. 

Posledice dogodka so lahko (odvisno od vrste dogodka): 

 sprememba vrednosti 

 sprememba lastniškega statusa 

Beleženje (knjiženje) vrednosti se nanaša na parcelne dele (vrste rabe parcel). 

Primer vnosa: 

 Uporabnik izbere vrsto dokumenta. 

 Aplikacija mu ponudi seznam dogodkov, združljivih z izbranim dokumentom. 

Izbere enega. 

 Uporabnik vpiše podatke o dokumentu 

o številka pogodbe, 

o datum vnosa (predvideno avtomatsko polnjenje), 

o datum listine, 

o datum prejema, 

o vrsto prometa, 

o vrednost pogodbe, 

o izvornega lastnika. 

 Uporabnik izbere parcele, ki so predmet knjiženja (napisane so na listini) iz 

seznama zemljiškega katastra. Če parcele na seznamu ni, jo lahko uporabnik 

ročno vnese. 

 Po izbiri parcel oz. njihovem ročnem vnosu uporabnik glede na vrsto 

dokumenta in izbranega dogodka opravi naslednje:* 
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o Vnese kolikšen del parcele je predmet knjiženja (števec in imenovalec). 

Sistem sam izračuna relativno površino parcelnih delov knjiženja glede 

na celoto v katastru (če gre za novo parcelo) ali obstoječim deležem (če 

gre za knjiženje parcele že v lasti sklada). 

o Preračuna oz. nastavi zneske in določi konte. 

 Izvedejo se določene kontrole, ki implementirajo poslovno logiko 

 Sistem poknjiži vrednosti kot promete na ustreznih kontih, iz njih izračuna 

novo stanje osnovnega sredstva, ažurira lastniški status ter historik parcele. 

*Obstajajo razlike glede na dokument in vrsto dogodka, ki so opisane v nadaljevanju. 
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4.4.1.1 Pogodba o neodplačnem prenosu 

S pogodbo o prenosu se lahko zemljišča prenašajo v upravljanje Sklada (Slika 16), lahko 

pa se prenašajo že prenešene parcele iz Sklada k pogodbenemu partnerju (Slika 17). 

Pri odtujitvi mora program preveriti,  ali so parcele že vpisane v ZEUS, kot zemljišča v 

upravljanju sklada. V kolikor obstajajo, se jih ustrezno odpiše. 

 

Slika 16: Prikaz procesa knjiženja pogodb neodplačnega prenosa IZ evidence sklada. 

 

Slika 17: Prikaz procesa knjiženja pogodb neodplačnega prenosa IZ evidence sklada. 
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4.4.1.2 Pogodba o nakupu 

Postopek je smiselno podoben kot pri knjiženju zemljišč pri pogodbi o neodplačnem 

prenosu. Razlika je le pri izračunu prometne vrednosti. Program izračuna vrednost 

zemljišča tako, da skupno vrednost na pogodbi preračuna glede na površino 

posameznega parcelnega dela. Izračun se izvrši glede na površino parcele Sklada in ne 

na celotno parcelo (če so še drugi lastniki na parceli) (Slika 18). 

 

Slika 18: Prikaz procesa knjiženja pogodb o nakupu 
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4.4.1.3 Pogodba o prodaji 

Postopek je smiselno enak kot pri nakupu. Razlika je le, da mora biti zemljišče 

predhodno vpisano v ZEUS zaradi določitve izhodiščne knjigovodske vrednosti. Zato 

mora program preprečiti vpis zemljišč, kjer predhodno ni zaveden prenos ali "višji" 

dogodek. V takem primeru se najprej vpiše listina, s katero preide zemljišče v 

upravljanje Sklada (Slika 19). 

Pri tem postopku je pomembno beleženje prodajne vrednosti parcele. Prodajna 

vrednost parcele se izračuna iz vrednosti dokumenta (pogodbe) in se v primeru večih 

parcel porazdeli po površini proporcionalno med parcele, ne glede na ostale parametre.  

Če odtujimo del parcele se v trenutnem sistemu historik zabeleži parcela z prodajno 

vrednostjo. 

Primer: 

Prodaja celotne parcele Sklada (knjigovodska vrednost 100 EUR). Pogodba vredna 500 

EUR. Program odpiše 100 EUR z ustreznega konta ter zabeleži prodajno vrednost v 

posebno polje za beleženje prodajne vrednosti. 

 

Slika 19: Prikaz procesa knjiženja pogodbe o prodaji. 
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4.4.1.4 Pogodba o menjavi 

Pogodba o menjavi je vedno odplačna. Znotraj te pogodbe nastopata pridobitev in 

odtujitev istočasno(Slika 20). Postopek je smiselno podoben kot pri prodaji in nakupu. 

Knjiži se kot dva dogodka: odtujitev in pridobitev. Razlike v primerjavi s prodajo in 

nakupom so naslednje: 

 Na isto listino sta vezana pridobitev in odtujitev, 

 Izračun vrednosti je drugačen in sicer: 

o Na ravni listine se ugotovi skupna razlika v »+« ali »–« 

o Vrednost odtujenih zemljišč se vpiše po knjigovodski vrednosti 

o Pri vrednosti pridobljenih zemljišč pa se na knjigovodski vrednosti 

prišteje ali odšteje razlika in sicer: 

 Proporcionalno glede na površino, ki preide v last Sklada 

 V razmerju glede na točkovno vrednost. 

 

 

Slika 20: Prikaz procesa knjiženja pogodbe o menjavi 
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4.4.1.5 Pogodba o razdružitvi 

Enako, kot pogodba o menjavi. Pri tem moramo biti pozorni, da pri tem postopku ni 

nujno, da gre za celo parcelo. Za lastniški delež se izvede enak princip kot pri menjavi 

(Slika 21). 

 

Slika 21: Prikaz procesa knjiženja pogodbe o razdružitvi 
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4.4.1.6 Komasacija 

Komasacija je podoben proces kot menjava. Pomeni odtujitev obstoječih in pridobitev 

novih parcel. Pri tem postopku je možno je spreminjati  konto knjiženja (Slika 22). 

 

Slika 22: Prikaz procesa knjiženja komasacije 

4.4.1.7 Posebni postopki listine 

Izvede se enako kot pogodba o prenosu – ali pridobitev ali odtujitev. 

Med posebne postopke sodijo različne listine. 

Primeri listin so: 

 Izvensodni postopki, 

 usklajevanje zemljiško knjižnega stanja z dejanskim stanjem, 

 sklep o dedovanju (iz okrajnih sodišč), 

 pravdni in nepravdni postopki, 

 sklep vlade o vpisu upravljalca 

 in ostali. 

Vse te listine se identificirajo kot poseben postopek. Ker obstaja arhiv papirnih listin,  se 

tip listine podrobneje ne beleži. 
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4.4.1.8 Odločba GURS o parcelaciji 

Odločba o parcelaciji odtuji parcelo ali parcelni del po knjigovodski vrednosti in ga 

pridobi po ceniku. 

V postopku parcelacije se izvede: 

 Ukinitev zemljišča, 

 navede se katera zemljišča so nastala iz ukinjenega zemljišča, 

 za novo nastala zemljišča se knjiži postopek pridobitve (podobno kot pri 

prenosu) 

4.4.1.9 Odločba ali Zemljiško knjižni sklep o denacionalizaciji 

Postopek vknjižbe poteka na smiselno podoben način kot neodplačna odtujitev. 

Upošteva se knjigovodska vrednost. V primeru, da zemljišča še niso evidentirana kot 

pridobljena, za vračilo zemljišča pa je zavezanec Sklad, se predhodno izvrši pridobitev 

(Slika 23). 

 

Slika 23: Prikaz procesa knjiženja denacionalizacije 
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4.4.1.10 Uporabniški vmesnik za knjiženje listin 

Glede na to, da je izgled vnosnih mask za knjiženje listin podoben, je v tem dokumentu 

prikazana le ena maska (Slika 24).  

 

Slika 24: Uporabniški vmesnik za vnos listin 

4.4.2 Parcele sklada 

V seznamu parcel sklada se nahajajo parcele, ki so trenutno ali pa so bile v preteklosti 

predmet lastniške obravnave s strani Sklada (Slika 25). Slika 26 prikazuje seznam parcel 

sklada v novem vmesniku. Premikanje po seznamu in iskanje parcel je identično kot pri 

katastrskem seznamu parcel. Razlika je v dodatnih atributih na nivoju parcele, ki 

opisujejo: 

 knjigovodsko vrednost parcele, 

 konto zadnjega dogodka, ki se je zgodil na parceli, 

 številko dnevnika, ko je bil zadnji dogodek poknjižen, 

 status lastništva na parceli, 

 zadnji dogodek, 

 statuse, ki opisujejo razliko med parcelo sklada in parcelo v seznamu katastra z 

ZEUS-om,* 

 številko dokumenta, ki je bil podlaga za izvedbo knjižbe, 

 izvornega lastnika parcele. 

*Tudi, če na tem nivoju med parcelami ni razlik, se lahko še vedno pojavijo v primerjavi z 

bazo GURSA. 
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Slika 25: Sedanji prikaz seznama parcel sklada. (STARA APLIKACIJA) 

 

Slika 26: Primer prikaza seznam parcel sklada v novem vmesniku 

Funkcije, ki jih bo seznam parcel sklada podpiral so: 

 Povezava z katastrom, ki bo omogočala uporabniku, da preveri točnost podatkov. 

 Dodajanje parcel iz seznama katastra oz. ročni vpis, če jih v katastru še ni. 

 Podrobnejši prikaz, ki je namenjen ažuriranju podatkov izbrane parcele. 

V podrobnejšem prikazu (Slika 27) parcele sklada bo uporabnik lahko izvedel naslednje 

funkcije: 

 Pregled parcelnih delov glede na vrsto rabe. 

 Pregled zgodovine dogodkov (historik) za izbrano parcelo. 

 Povezavo z katastrom za primerjavo točnosti podatkov. 

Prikaz podrobnih podatkov parcele v novem vmesniku je prikazan na sliki 28. 
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Slika 27: Sedanji prikaz podrobnih podatkov parcele sklada (STARA APLIKACIJA) 

  

 

Slika 28: Primer prikaza parcele sklada v novem vmesniku 

4.4.3 Dnevnik 

Predvideno je, da bodo pravico do kreiranja dnevnika imeli le tisti uporabniki, ki bodo 

kot takšni označeni  v šifrantu skupin uporabnikov (slika 4). Vmesnik za kreiranje 

dnevnika je prikazan na sliki 29. Zaradi enostavnejšega vnosa listin je predvideno 

avtomatsko kreiranje dnevnikov, ne glede na to, kakšne listine se vnašajo. To pomeni, da 

po končanem vnosu določenega tipa listin (npr. Denacionalizacija) ni potrebno kreirati 

dnevnika in nato nadaljevati z vnosom listin drugega tipa (Prodaja). Edino kar bo 

potrebno narediti je natančna opredelitev šifranta »Vrste dnevnikov«, s katerim se 

določi vrsto dnevnika in to vrsto dnevnika ponovno vnese v šifrant dogodkov (s tem 

dosežemo združljivost dogodkov za kreiranje dnevnika).  

 

Slika 29: Uporabniški vmesnik za kreiranje dnevnikov 
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4.5. Izpisi 

Imamo tri vrste izpisov: 

 Standardni izpisi 

 Zbirni izpisi (namenjeni knjiženju v glavno knjigo) 

 Kontrolni izpisi 

4.5.1. Vmesniki za uporabnika 

Izpisi se bodo generirali znotraj aplikacije. Vsak izpis bo možno izvoziti v Excel ali pdf 

obliko. Izvožen izpis bo imel enako obliko kot originalen rezultat izpisa. 

4.5.2. Vmesniki do programske opreme  

Za izvoz ter pregledovanje izpisov v Excelu mora imeti uporabnik na računalniku 

nameščeno Excel. 

4.5.3. Standardni izpisi 

Standardni izpisi obsegajo: 

 Izpise iz katastra o posestnih ter lastninskih listinah in  

 Izpise finančnih podatkov o parcelah sklada. 

4.5.3.1. Izpisi podatkov iz zemljiškega katastra (IZK) 

Uporabnik bo lahko dostopal do podatkov o parcelah in njihovih lastnikih na dva načina: 

 Preko seznama vseh parcel ali 

 Preko seznamov pravnih ali fizičnih oseb 

Pri prvem načinu bodo podatki o parcelah prikazani v tabeli. Uporabnik bo do iskane 

parcele prišel preko avtomatskega filtriranja. Na izbrani parceli bo lahko izpisal njen 

posestni list (Slika 30). 
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Slika 30: Prikaz izpisa posestnega lista za izbrano parcelo. Prikazani so podatki o vrstah rabe parcele ter podatki o lastništvu na 

parceli. 

Podobno bosta generirana tudi seznama pravnih in fizičnih oseb kjer si bo uporabnik 

iskano osebo poiskal s pomočjo filtra. Do izpisa posestnega lista (Slika 31, 32) ali 

lastninskega lista za izbrano osebo bo uporabnik prišel preko padajočega menija na 

formi.  

 

Slika 31: Predloga izpisa posestnih listov za izbrano osebo 

 

Slika 32: Prikaz podatkov o lastništvu izbrane osebe na izbranem posestnem listu. 
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4.5.3.2. Izpisi finančnih podatkov o parcelah sklada (IFP)  

V stari aplikaciji so IFP ločeni v izbirnem meniju glede na kriterije, ki so si med seboj 

podobni. Njihova naloga je filtrirati podatke na izpisih, ki so po vsebini enaki. V novi 

aplikaciji bo uporabnik do teh izpisov dostopal z enega mesta. Funkcionalnosti starih IFP 

bodo združene na enem obrazcu. Uporabnik si bo z določanjem vsakega od kriterijev, ki 

so zanj relevantni, pripravil ustrezen izpis. 

Vrste IFP izpisov: 

 Izpisi po kontih 

 Izpis po tipu lastništva 

 Izpis register zemljišč 

 Izpis vrsta dogodka,... 

Kriteriji IFP, ki se bodo nahajali na novi skupni formi so: 

 vrste dogodkov** 

 naziv dokumenta** 

 datum dokumenta*  

 datum dogodka*  

 dnevnik – uporabnik bo izbral interval od začetnega do končnega dnevnika, ki ga 

zanima. 

 vrsta prometa** 

 finančno obdobje* 

 katastrska občina** 

 lastniški status** 

 katastrska kultura**  

 konti** 

 *Uporabnik bo izbral časovni razpon datumov, ki ga zanimajo. 

**Uporabnik bo lahko iz seznama izbral enega, nobenega ali več filtrov (npr. vrst 

dogodkov). 

 

Slika 33: Prikaz uporabniškega vmesnika za izpise po kontih 

IFP bo sestavljen iz treh delov: 
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 Podroben prikaz po KO in parcelah, sortirano po KO (Slika 34, 35). 

 

Slika 34: Levi del izpisa (STARA APLIKACIJA) 

 

Slika 35: Desni del izpisa (STARA APLIKACIJA) 

 Sumaren prikaz rekapitulacije po vrstah rabe (Slika 36). 

 

Slika 36: Prikaz rekapitulacije po vrstah rabe (STARA APLIKACIJA) 

 Sumaren prikaz rekapitulacije po kontih (Slika 37) 

 

Slika 37: Prikaz rekkapitulacije po kontih (STARA APLIKACIJA) 
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Na vnosni maski, kjer vnašamo kriterije izpisa, bo uporabnik izbral ali hoče imeti 

izpisane vse tri dele, njihovo kombinacijo ali vsakega posebej. Glede na možnosti 

grafičnega tiskalnika bo možen celoten izpis na eni strani z ustrezno zmanjšanimi 

črkami. 

4.5.4. Zbirni izpisi 

Zbirni izpisi obsegajo izpis dnevnikov ter izvoz podatkov v excel, v obliki primerni za 

knjiženje v glavno knjigo (pripravi se temeljnice z ustreznimi procedurami). Aplikacija 

bo dnevnike kreirala iz medsebojno združljivih dogodkov. Te dogodke bo opredelil 

uporabnik v šifrantu. 

Dnevniki bodo prikazani v seznamu glede na izbrano finančno obdobje (rekapitulacija 

po kontih v breme in dobro). Ta seznam bo možno še naprej filtrirati glede na: 

 številko dnevnika, 

 konto, 

 vrsto dnevnika 

Iz seznama bo uporabnik izbral željene dnevnike iz katerih bodo kreirani izpisi (Slika 

38) . Možni bosta dve vrsti izpisa izbranih dnevnikov: 

 Izpis posameznih dogodkov na parcelah za izbran(e) dnevnik(e) 

 Izpis sumarnih podatkov za izbran(e) dnevnik(e) 

 

Slika 38: Sedanji izpis posameznih dogodkov na dnevniku (STARA APLIKACIJA) 

Slika 39 prikazuje del sumarnega prikaza podatkov v excelu, kot se uporablja sedaj. Taka 

oblika je primerna za knjiženje v glavno knjigo. Tak izpis bo lahko uporabnik kreiral 

avtomatično, iz seznama izbranih dnevnikov. Podatki bodo v excelu razčlenjeni, glede na 

področja, vrste dogodkov in obdobje knjiženja. 



Tehnična dokumentacija za programsko rešitev 
aplikacije URSEK 

2012 

 

44 | S t r a n  

 

 

Slika 39: Primer sumarnega prikaza podatkov v excelu. 

Celotni prikaz podatkov v excelu je razviden iz priloge. 

4.5.5. Kontrolni izpisi 

Kontrolni izpisi so namenjeni identifikaciji možnih napak vpisanih podatkov, s 

primerjavo na različne druge vire podatkov, in analizi konsistentnosti podatkovnih 

vsebin znotraj baze. 

Kontrolni izpisi so podani v naslednjih podpoglavjih. 

4.5.5.1. Zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru 

Namen je identificirati zemljišča, ki so po evidenci v upravljanju Sklada in morda 

dejansko ne obstajajo. 

Do neskladja lahko pride iz več razlogov, npr: 

 V času knjiženja je Sklad imel verzijo katastra, ki ni bila ažurna, program pa je 

dovolil vpis parcele, kot je bila na listini (pri tem je lahko prišlo do napake pri 

vnosu ali pa je bila napaka na dokumentu). 

 Neažurno stanje katastra na Skladu (parcela v resnici obstaja). 

Uprabnik zažene poizvedbo in dobi seznam parcel, ki jih v zemljiškem katastru ni. 

Izpišejo se vsi dogodki na parceli in končno stanje parcele. 

4.5.5.2. Seznam zemljišč, kjer se podatki o izmeri in rabi tal razlikujejo od podatkov 

zemljiškega katastra 

Namen je uskladitev podatkov o stanju zemljišč z uradno evidenco zemljiškega katastra. 

Do neskladja lahko pride iz več razlogov: 

 V času knjiženja je bila v katastru drugačna vrednost kot je tekoča (npr. prišlo je 

do izmere parcele), iz GURS pa še ni prišla informacija o novi izmeri. 

 Obstajala je napaka na vnosnem dokumentu. 

 Obstajala je napaka pri knjiženju. 

Uporabnik zažene poizvedbo in dobi seznam parcel, kjer se podatki o izmeri in rabi tal 

razlikujejo od zemljiškega katastra. 
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Uporabnik zažene poizvedbo in dobi seznam parcel, ki jih v zemljiškem katastru ni. 

Izpišejo se vsi dogodki na parceli in končno stanje parcele. 

4.5.5.3. Seznam zemljišč ničelnega dnevnika, ki nimajo zabeleženega sukcesivnega 

dohodka 

Uporabnik zažene poizvedbo in dobi seznam zemljišč, ki so na ničelnem dnevniku, 

kasneje pa niso bila ažurirana. Uporabnik z nadaljnimi vsebinskimi postopki (zemljiška 

knjiga) preveri, ali je parcela v upravljanju sklada. 

Izpiše se stanje parcele. 

4.5.5.4. Seznam zemljišč kjer je evidentirana pogodba o prenosu ne pa tudi ZK sklep 

Namen analize je ugotoviti, pri katerih zemljiščih še ni vpisana lastnina Sklada v 

zemljiški knjigi, čeprav so bila zemljišča prenesena na Sklad. Izpišejo se samo parcele iz 

pogodb, ki imajo v postopku status pridobljene 

Uporabniku se izdelajo seznami zemljišč kjer: 

 Ni zabeležen ZK sklep niti ZK predlog (to se izvede na podlagi lastniškega statusa 

parcele, ki mora biti 02x, 03x ali 04x), 

 je zabeležen ZK predlog ne pa tudi ZK sklep, 

 je zabeležena zavrnitev ZK predloga, 

 je zabeležen poziv na dopolnitev ZK predloga. 

Ugotovitvam sledijo ustrezni vsebinski postopki (preverba na Zemljiški knjigi, priprava 

predlogov, ponovno posredovanje predlogov...).  
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5. Ostalo 

Ključni podatki na dokumentih, ki se bodo prikazovali v aplikaciji ZEUS glede na 

parcelno številko in katastrsko občino. Vnos teh podatkov ni predviden ampak se bodo 

prepisovali iz obstoječih baz. 

5.1. Področje gospodarjenja z gozdovi 

5.1.1. Gozdne ceste 

Na področju vlaganj v gozdne ceste so za področje upravljanja zemljišč Sklada 

pomembna sledeča področja: 

 Vzdrževanje gozdnih cest, 

 sanacija gozdnih cest, 

 rekonstrukcija in novogradnja gozdnih cest, 

 vzdrževanje gozdnih vlak. 

Sklad namerava izdelati aplikacijo za gozdarski sektor, v kateri bo zajeto tudi področje 

vnosa in pregledovanja podatkov o vlaganjih v gozdne ceste. 

Trenutno se podatki o vlaganjih v gozdne ceste zavedejo zgolj v excelove tabele. 

Za aplikacijo ZEUS je potrebno predvideti prepis podatkov iz podatkovne baze aplikacije 

Gozdarskega sektorja in sicer ko bo ta vpeljana v produkcijo. 

Podatki, ki naj se prikazujejo v aplikaciji ZEUS: 

 Šifrant, 

 vrsta vlaganja v gozdno cesto, 

 dolžina posega, 

 vrednost posega preračunan na parcelo parcelni/parcelni del. 

5.1.2. Odločbe o poseku 

Podatki s področja spreminjanja posekov se bodo vpisovali v aplikacijo SGLS (v fazi 

izdelave). Pomembnejši podatki, ki se bodo prepisali: 

 Vrsta odločbe, 

 količina poseka na parcelo/parcelni del, 

 vrednost poseka na parcelo/parcelni del. 
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5.1.3. Vlaganje v gozdove 

Podatki o vlaganjih v gozdove se bodo vnašali v aplikacijo Gozdarskega sektorja (ko bo 

implementirana). Potrebno je zagotoviti prepis zadevnih podatkov v aplikacijo ZEUS in 

sicer: 

 Vrsto ukrepa (vlaganja), 

 obseg vlaganja na parcelo/parcelni del, 

 vrednost vlaganja na parcelo/parcelni del. 

5.1.4. Soglasja / služnost 

Aplikacija za soglasja / služnost že obstaja. Prav tako bo potrebno zagotoviti prepis 

ustreznih podatkov v aplikacijo ZEUS. 

5.2. Področje kmetijstva 

5.2.1. Investicije v kmetijstvu 

 Vzdrževanje melioracijskih sistemov, 

 vzdrževanje kmetijske infrastrukture, 

 sanacije kmetijskih zemljišč. 

Aplikacija za vodenje investicij v kmetijstvu že obstaja, zato vnosni del ni predviden. V 

aplikaciji ZEUS se bodo prikazovali le določeni podatki, in sicer:  

 številka pogodbe  

 vrednost del  

 leto izvedbe 

 vrsta investicije (šifrant investicij)  

Vsi prikazani podatki se bodo prikazovali za parcelno številko oz. parcelni del. Izvajalec 

mora poskrbeti za prepis podatkov v bazo ZEUS in ustrezen prikaz. 

5.2.2. Soglasja / služnost 

Aplikacija za vodenje služnosti že obstaja, zato vnosni del ni predviden. Izvajalec mora le 

poskrbeti za prepis podatkov iz že obstoječe baze v bazo ZEUS. Podati se bodo enako kot 

pri investicijah prepisovali na parcelno številko oz. parcelni del. Prikazovali se bodo v 

obliki tabele in sicer naslednji seznam podatkov: 

 številka pogodbe 

 vrsta soglasja/služnosti 

 površina obsega 

 vrednost 

 leto 
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5.2.3. Zakup kmetijskih zemljišč 

Vnos zakupnih pogodb ni predviden, saj se za to uporablja program EZP. Izvajalec mora 

poskrbeti za prepis ustreznih podatkov v podatkovno bazo ZEUS in prikazati na 

parcelno številko oz. parcelni del sledeče podatke: 

 številka pogodbe 

 zakupnik 

 vrsta zakupa 

 površina parcelnega dela/parcele oddane v zakup 

 vrednost 

 doba zakupa 
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6 Razvoj programske rešitve 

Programska rešitev bo razvita v razvojnem okolju MS Visual Studio 2008. Kot 

programski jezik bo uporabljen C#. Programska koda bo ustrezno dokumentirana. 

Programska rešitev bo opisana in dokumentirana na podoben način, kot je to izvedeno v 

tem dokumentu. Enako bo podrobno dokumentiran tudi podatkovni model: 

 diagrami relacij med tabelami 

 opisi vsebine tabel in podatkovnih polj 

 uporabniška dokumentacija 

 navodila za inštalacijo 
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7 Zunanji vmesniki za prenos podatkov iz stare aplikacije 

7.1 Vmesniki za uporabnika 

Vmesniki za uporabnika niso predvideni, ker se bodo izvajali na nivoju administratorja 

podatkovne baze. Modul bo v celoti izdelan brez uporabniških vmesnikov. 

7.2 Vmesniki do programske opreme 

Podatki programa URESK, ki se nahajajo v datotekah tipa »dbf«, se bodo prenesli v 

podatkovni model nove aplikacije ZEUS (SQL Server 2008) na nivoju administratorja 

podatkovne baze. 

7.3 Procedura za migracijo 

Prenos podatkov iz starega sistema URESK v novi sistem se bo izvedel le inicialno. 

Podatki migracije so v izhodni datoteki skzpar.dat. Prenesla se bodo trenutna stanja 

osnovnih sredstev, historiki in prometi na parcelah. 

Vsi podatki datoteke »skzpar.dat« se bodo prenesli v pripadajoče atribute novega 

sistema. V primeru, da je v novem sistemu dodan atribut, se pri migraciji vanj vnese 

prazna (NULL) vrednost. Izvajalec izdela potrebne procedure, ki izvedejo migracijo. 

Pri migraciji se prenesejo tudi vsi šifranti omenjeni v tem dokumentu. 


