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1 Uvod 

1.1 Namen in obseg 

Namen dokumenta je podroben opis funkcij, programskih specifikacij in zahtev 

naročnika. 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 

 

1.2 Seznam uporabljenih kratic v dokumentu 

SKZG RS – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije  

RS – Republika Slovenija  

URESK – Upravljavska 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, s spr.) 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. 

Funkcionalnosti vodenja knjigovodstva zemljišč na SKGZ RS so zajete z aplikacijo 

URESK. Zaradi vsebinskih in tehnoloških razlogov se bo ta evidenca nadgradila. V 

nadaljevanju so zajete tehnične specifikacije za aplikacijo URSEK.  

 

2.1 Umestitev programske rešitve z ostalimi rešitvami 

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 URESK baze.  

 

Dostop do ZK preko spletnih servisov ni mogoč enako tudi ažuriranje podatkov 

zemljiške knjige. V okviru nadgradnje, bo potrebno ta segment izboljšati., oziroma 

zagotoviti optimalno rešitev. 

Aplikacija se povezuje se z naslednjimi rešitvami in programsko opremo: 

 Operacijski sistemi: Winodws XP, , Winodws Server 2008 

Podatkovni strežniki: MS SQL Server 2008, MS SQL  Server 20002.2 

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 omogoča 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 .  
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2.3 Vmesnik do strojne opreme, komunikacijski vmesniki in specifične 

prilagoditve  

Aplikacija se poganja v intranetnem okolju. Programska rešitev (aplikacijo)  je 

nameščena na več računalnikov, in med njimi obstaja TCP/IP povezava, in da so v 

Windows domeni.Uporabnik preko standardnih oken dostopa do tiskalnikov, katerih 

gonilniki so nameščeni na njegov računalnik. 

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

potrebno namestiti MS Framework 2.0 oziroma več.  

2.4 Funkcionalnosti aplikacije 

Aplikacija vsebuje 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: 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). 

 Meni Izpisi: Glede na zahteve naročnika bomo izbirali med tremi osnovnimi 

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

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: 

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 _ operativni uporabnik«  

 »URESK _Pregledovanje«  
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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 je 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. (Aplikacija, sistem, strežniki) 

 »URESK _operativni uporabnik«: lahko vnaša podatke v aplikacijo, in ima dostop in 

vpogled v vse funkcionalnosti aplikacije, ne pa do sistemskega in strežniškega dela. 

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

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

priprava poročil. Vnos in spremembe v aplikaciji niso možne, lahko izpisuje vse 

izpise iz aplikacije. 

3.3 Performančne zahteve 

Aplikacija mora zagotoviti vsaj 100 istočasno odprtih povezav, vzpostavljenih z 

različnimi pravicami uporabnikov. 

Na primer:  

 sočasno izvajanje knjiženja 10 uporabnikov  

 pregledovanje podatkov zemljiškega 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 7 do 16 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 obstoječih podatkih o 

zaposlenih na AD strežniku  

 kontrola podatkov se zagotovi v okviru relacijskih entitet 
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 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 

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. 

 Spremljanje 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) 
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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. 

6 Razvoj programske rešitve 

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

jezik je  uporabljen C#. Programska koda se ob vsaki nadgradnji ustrezno dokumentira. 

Enako podrobno se dokumentira tudi podatkovni model: 

 diagrami relacij med tabelami 

 opisi vsebine tabel in podatkovnih polj 

 uporabniška dokumentacija 

 navodila za inštalacijo 

7 Zunanji vmesniki za prenos podatkov  

7.1 Vmesniki za uporabnika 

Vmesniki za uporabnika niso predvideni, ker se izvajajo na nivoju administratorja 

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

 

 


