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1. UVOD 
 
Aplikacija Uresk pokriva področje vodenja knjigovodstva zemljišč na SKZG RS. V tem 
segmentu se izvajajo procesi: pridobitev, odtujitev, menjave, razdružitev, komasacije, 
izvedbe denacionalizacijskih postopkov, neodplačni prenosi zemljišč, parcelacije, ter 
knjiženje ostalih dokumentov, vezanih na izvedbo navedenih postopkov. 
 
Predmet razpisa je nadgradnja aplikacije v navedenih funkcionalnostih ter implementacija 
izboljšav aplikacije z ciljem optimizirati postopke in zagotoviti učinkovitejše notranje kontrole 
znotraj same aplikacije. 
 
Nadgradnja rešitve mora zagotoviti povezave z aplikacijo URBAR in FIS. 
 

1.2 Seznam uporabljenih kratic v dokumentu 

 
BP   – baza podatkov 

DKN   – digitalni katastrski načrt 

DOK SPIS  -  dokumentni sistem 

GURS   -  geodetska uprava RS 

MKO   – ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

SKZG RS   -  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije 

URBAR   – aplikacija za področje kmetijstva vključno z grafičnim modulom 

URESK   – aplikacija za vodenje evidenc nepremičnin v upravljanju Sklada 

ZGS   – zavod za gozdove 

ZK    – zemljiška knjiga 

ZKV   -  zemljiško knjižni vložek 

FIS   – finančno informacijski istem 

 

 

 

2. NADGRADNJA APLIKACIJE URESK  
 

2.1 Nadgradnja izpisov aplikacije  

Obstoječe izpisi v aplikaciji je potrebno posodobiti z novimi izpisi, polji, dodatnimi 
parametri, … (primeri: posodobitev izpisa dnevnika, izpisov po dogodkih, po 
dokumentih, parcel z odstopanji, mesečnega poročila, prometa, kumulative prometa, 
izpisi ničelnega dnevnika, …) npr: 

 
a) Posodobitev izpisov dnevnika 



 vse parcele, tudi tiste, ki ne vplivajo na spremembo stanja po kontih – dodati 

datum knjiženja, vrsta rabe, površina  

b) Posodobitev izpisov po dogodku 

 Možnost izpisa po dokumentih v okviru dogodka (sedaj po k.o.) in za vse 

dogodke skupaj  

 Dodati Izpis po dogodkih za spremembo površin                                                                                                                                                                                                                                         

c) Posodobitev izpisov po dokumentu: 

 Možnost izpisa za vse dokumente v okviru izbranih parametrov (sedaj izpis 

samo za izbran dokument) 

d) Posodobitev izpisov  parcel z odstopanj: 

 Obvezno se mora dodati pogoj »obdobje  od-do« 

 Parameter »vrste dogodka« - Dodati vse dogodke – sedaj je evidentiran samo 

dogodek »neodplačni prenos – 20103« 

 Grupi »dokument« naj se doda polje za vnos dokumenta (izpis samo za 

določen dokument, če pa je polje prazno, potem za vse dokumente v izbranih 

parametrih)  

 Grupi »dnevnik« naj se doda polje za vnos številke dnevnika (izpis samo za 

določen dnevnik, če pa je polje prazno, potem za vse dnevnike v izbranih 

parametrih) 

e) Posodobitev izpisov  mesečno poročilo:  

 število dokumentov glede na dogodek 

 Dodati možnost izpisa za več mesecev  (od – do)  

f) Posodobitev izpisov izpis komulative prometa  

 pri šifri dokumenta »prodaja« dodati možnost izpisa po prodajni vrednosti 

g) Posodobitev izpisov prometa 

 Dodati izpis po dogodku »Razveljavitev« 

 Naj se poenoti glava pri vseh izpisih 

h) Posodobitev izpisov za letna poročila – cela baza – samo rekapitulacije po dogodkih 

i) Posodobite izpisov v sklopu obdelave podatkov: 

 pripravi podatkov o parcelah dejanska raba – lastnina Sklad 

 pripravi podatkov o parcelah po katastrskih podatkih – lastnina Sklad 

 pripravi podatkov o parcelah, ki so v katastru in nimajo DKN 

 pripravi podatkov o parcelah Sklada, ki so v evidenci in niso v katastru 
j) posodobitev izpisov pri pregledovanju katastrskih podatkov 

k) posodobitev izpisov: 

 po dogodku 

 po dokumentu 

 izpisovanje registra po parametrih prometa 

 kumulativnega prometa listin 

 prometa po dnevnikih 

 dogodkov po občinah 
l) Dodani izpisi:  

 objekti vezani na lastništvo parcel Sklada 

 objekti na zemljiščih sklada 

 stavbne pravice na zemljiščih sklada 

 služnosti na zemljiščih Sklada 
 

Ostale podrobnosti nadgradenj posameznih izpisov podajo uporabniki glede na potrebe. 



 

2.2 Nadgradnja vnosnih mask aplikacije 

Vse vnosne maske aplikacije se nadgradijo tako, da se na vse polja, ki vsebujejo 
medsebojno odvisne šifre, omejijo glede na že vnesene podatke. Povezave se 
vgradijo tako na podatke šifrantov kot tudi podatkov povezanih dokumentov (npr. pri 
vnosu ZK sklepov). 

 
m) Posodobitev vseh vnosnih mask aplikacije (npr.) 

 Pri  izbiri šifre dokumenta naj se polje dogodek  in status ustrezno napolni  

(npr. kupoprodajna pogodba-nakup = pridobitev nakup) s pravilno šifro (403) 

 Vnos ZK sklepov iz »Parcel Sklada« - v rubriko dokument naj se prepiše 

dokument in v nabor se Dodajo samo tiste parcele, ki sodijo na izbrani 

dokument  

Šifrant pokaže na vnosni maski samo tiste parametre, ki ustrezajo izbranemu kriteriju. 

2.3 Nadgradnja kontrol pri knjiženju prenosov 

Uvedba kontrol na mesečnem nivoju pri knjiženju prenosov za status ZK-urejeno in 
delne stornacije dogodkov na parceli. 

 

2.4 Spremembe knjiženih podatkov 

Zaradi poenostavitev sortiranja, iskanja, tiskanja,,, je potrebno določene podatke (npr. 
letnice številke dnevnika) preštevilčiti. Tovrstne naloge so enkratne (po naročilu) in ne 
vplivajo na samo delovanje aplikacije.  

 

2.5 Spremembe cenitve parcel 

Z ukinitvijo podatkov katastrske rabe in razreda bo potrebno spremeniti cenitve 
parcel. Rešitev bo vezana na bonitetne točke (podatek Urbar) in vrednotenje 
parcel (GURS). Za pridobivanje vrednotenja parcel iz GURS-a se uporabi spletni 
servis. 

 

2.6 Povezava z ostalimi sistemi Sklada 

Za potrebe različnih izpisov, dogodkov, dokumentov, .. se dejanska raba poveže na 
parcele, poleg tega pa se sistem poveže z ostalimi sistemi (Urbar: GURS, MKO, ZGS, 
grafična aplikacija, pregledovalnik parcel, DOK/SPIS: prikaz dokumentov). Povezava 
se izvede preko aplikacije Urbar, oziroma se poišče optimalna rešitev. 

 

2.7 Posodobitev knjiženja 

Knjiženje spremembe površine po katastrski rabi (podatek Urbar). 
 

2.8 Izračun katastrskega dohodka na parcelo 

Pripravi se izračun katastrskega dohodka na parcelo. 
 

2.9 Avtomatsko letno arhiviranje ob zaključku bilančnega leta 

Pripravi se avtomatsko letno arhiviranje ob zaključku bilančnega leta. 
 



2.10 Prenos modula »Ničelni dnevnik« v samostojno aplikacijo 

 Prenos modula »»Ničelni dnevnik« v samostojno aplikacijo.  

 V aplikaciji Uresk se ohranijo podatki oziroma pregledovalnik, koliko parcel se je 
razknjižilo iz ničelnega dnevnika. 

 

2.11 Knjiženje parcel v upravljanju Sklada 

Za potrebe sistema Urbar je potrebno za parcele, ki so v upravljanju Sklada, pa 
zanje še niso zaključeni vsi postopki za običajno knjiženje, vpeljati posebni status, s 
katerim bi takšne parcele prenesli v Uresk in na ta način omogočili njihovo uporabo v 
sistemu Urbar. 

 

2.12 Povezava z GIS tehnologijo -  aplikacijo URBAR,  

vključiti prikaz stavbnih zemljišč (upoštevati novi informacijski sistem državne uprave 
– prostorski informacijski sitem). 

 

2.13. Ureditev knjiženja nabavne vrednosti nepremičnih v aplikaciji Uresk 

in prevrednotenja nepremičnin  

v skladu z Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb 
javnega prava. (Ur.l. RS, št. 97/2012 z dne 14.12.2012). Implementacija prenosa 
podatkov o vrednosti zemljišč prek spletnih servisov – podatki GURS. 
V primeru prevrednotenja zemljišč mora aplikacija biti nadgrajena – nov konto – 
prevrednotenje vrednosti zemljišč. 
Z 31.12.2013 se izvede prevrednotenje zemljišč (ob predhodni pridobitvi mnenj 
pristojnih institucij, ter uskladi metodologija vrednotenja, v skladu z zgoraj 
navedenim pravilnikom, ki se bo uporabljala od 01.01.2014 dalje 

 

2.14 Vzpostavitev evidence objektov na zemljiščih Sklada: 

 pripis objektov prek spletnih servisov, pripis vrednosti objektom. Vključiti analizo 
lastništva objektov z ustreznimi izpisi.  

 Pripis stavbnih pravic – povezava na Urbar ali druga ustrezna rešitev za vnos 
podatkov. 

 Pripis služnosti. 

 Vzpostavitev kontrole ob odtujitvi zemljišča na kateri je objekt (legalni, nelegalni) , 
trajni nasad, oziroma drugo osnovno sredstvo ali stavbna pravica. 
 

2.15 Avtomatizacija dostopa do zemljiške knjige v okviru zakonskih in 

tehničnih možnostih 

 

2.16  Revizijska sled   

 Vzpostavi in zagotovi se revizijska sled: vse aktivnosti pri delu z aplikacijo in na IT 
sistemu se beležijo.  

 Zagotavljati revizijsko sled na način, ki bo zagotavljal pregled nad vpogledi v osebne 
podatke v skladu z zahtevami veljavnih predpisov s področja varstva osebnih 
podatkov, 

 



2.17  Popravek knjiženja zadnjega stanja na parceli   

Knjiženje različnih dogodkov na parceli naj ne bi vplivalo na zadnje stanje knjiženega 
dogodka na parceli. 
 

3. TEKOČE VZDRŽEVANJE PODATKOV APLIKACIJE 
URESK 

 
 

1) prepisovanje podatkov o parcelah Sklada v ostale evidence Sklada  

2) dodatni izvozi podatkov na zahtevo revizorjev in priprava le teh 

3) optimizacija procesov : 
a. reindeksiranje baze (na zahtevo naročnika): 
b. optimizacijo podatkovne baze; v to sodi pregled/optimizacija varnostnih postopkov, 

poizvedb, izpisov, preračunavanj, zagotavljanje nemotenega knjiženja in knjiženja 
popravkov pri vseh poslovnih procesih.  

 
4) Zagotavljanje nemotenega knjiženja vseh dokumentov in popravkov, knjiženih na 

podlagi odločb; knjiženja GURS odločb; knjiženja stornacij (razveljavitve, odprav napak 

in sprememb podatkov; knjiženje ZK sklepov; knjiženje neodplačnih prenosov – 

odtujitve, pridobitve; knjiženje denacionalizacije, posebnih postopkov, prodaje, nakupa, 

menjav, razdružitev in komasacij; priprava dnevnikov knjiženja 

5) Pomoč pri izvozih podatkov: 

c. podatki registra 
d. parcele po dogodkih 
e. parcel Sklada – dejanska raba 
f. parcel Sklada – katastrski podatki 

 

6) ostala vzdrževalna dela (povezava na aplikacijo Urbar) 

a. ažuriranje prostorskih šifrantov 

 katastrske občine 

 občine 

 geodetske uprave 
b. razne medletne analize prometa po dnevnikih 
c. analize spremembe površin po dejanski rabi zemljišča 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo nadgradnja informacijskega sistema zagotavljala delovanje 
vseh funkcionalnosti, ki jih je imel obstoječi sistem.  
 
Implementacija novih funkcionalnosti, ali novih podatkov,  ne more biti razlog za nedelovanje 
že obstoječih funkcionalnosti.  
 
V kolikor izvajalec ne zagotovi delovanja obstoječih funkcionalnosti, lahko naročnik prekine 
pogodbo in zahteva povračilo stroškov, ki so nastali zaradi nedelovanja obstoječih in že 
izgrajenih funkcionalnosti informacijskega sistema. 
 
Osveževanje vseh baz podatkov v aplikaciji mora biti avtomatizirano na časovno določene 
intervale (predvidoma tedensko). 



 
 
 
OBSTOJEČE STANJE IN OPOMBE/DODATNA POJASNILA  ZA DOPOLNITEV 
FUNKCIONALNOSTI 

4. OSNOVNI POJMI  

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

4.1 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, ki se ukvarjajo z nepremičninskimi posli. Je uradna evidenca, v katerem so 
zapisani uradni podatki o lastništvu zemljišč, katerega se vodi pri sodiščih. 
 

4.2 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. V zemljiškem katastru se vodijo za vsako parcelo naslednji podatki: 
parcelna številka, meja, površina, lastnik, upravljavec državnega ali lokalnega 
premoženja, dejanska raba, zemljišče pod stavbo in boniteta zemljišč. 
 

4.3 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). 
 

4.4 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). 
 

4.5  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). 
 

4.6  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.  
 
Opomba: metodologijo vrednotenja zemljišč je potrebno do 31.12.2013 
uskladiti z metodologijo iz množičnega vrednotenja nepremičnin - GURS. 
 
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. 
(zaradi ažurnega osveževanja katastra do teh napak ne sme priti v prihodnje – 
vgrajena kontrola). 
 
Tabela 1: Primer izračuna porazdelitve vrednosti na parcelne dele 

 
KO Parceln

a 
številka 

Vrsta 
rabe 

Površina 
(m2) 

Dele
ž 

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 
 

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 
prenaša sledeče parcele: 

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

Tabela 2: Primer izračuna knjigovodske vrednosti zemljišč po metodi množičnega vrednotenja 
 

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  
 

Opomba: popraviti metodologijo evidentiranja vrednosti zemljišč (rok 
31.12.2013) 
 

4.7 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. 
 

4.8 Dnevnik 

Dnevnik se kreira z ukazom – kreiraj dnevnik, po zaključku knjiženja sklopa 
dokumentov.  

4.9 Povezava z Glavno knjigo 

Avtomatsko knjiženje v glavno knjigo ni predvideno z aplikacijo URESK,  
 

4.10 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. Vse stornacije knjiženja 
morajo biti vidne. 
 

4.11 Vrsta prometa, valuta in finančno obdobje 

Vrsta prometa se vnaša pri vnosu listine. Vse vrednosti so izražene  in vodene v 
valuti evro. Finančno obdobje se nanaša na knjiženje v glavno knjigo (šifrant 
obdobij). Šifrant obdobij za knjiženje listin vsebuje 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.  
 
 
 



5. MENIJI IN NJIHOVE FUNKCIONALNOSTI 

V tem poglavju so predstavljeni meniji in njihove funkcionalnosti – obstoječe stanje 

 Meni Referenti  

 Meni Šifranti 

 Meni Kataster 

 Meni Finance 

 Meni Izpisi 

Slika 1: Prikaz menijev v aplikaciji URESK 

 

 

5.1 Meni referenti 

V meniju »Referenti« se nahajajo sledeče opcije (Referenti, Grupe referentov, 
Zamenjava gesla). V tem meniju je predvideno dodajanje uporabnikov aplikacije 
(Slika 2). Določanje dodatnih pravic uporabniku: ima pravice do knjiženja listin, 
kreiranja dnevnika, pregledovanja in ažuriranja šifrantov (Slika 3). 
 
Slika 2: Uporabniški vmesnik za dodajanje uporabnikov aplikacije 

 

 
 
 
Slika 3:  Uporabniški vmesnik za ažuriranje grup referentov 



 

 
 

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

5.2. Meni šifranti 

Aplikacija vsebuje naslednje šifrante: 

 Katastrske rabe zemljišč, 

 Bonitetne točke 

  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 so v aplikaciji še manjši šifranti, ki pa se ne spreminjajo pogosto 
npr. status osebe (fizična oseba, pravna oseba), vrednost točke pri množičnem 
vrednotenju in zaradi tega uporabniški vmesnik za dostop do teh šifrantov ni 
predviden.  Ker do spreminjanja šifrantov ne prihaja pogosto imajo pravico do 
ažuriranja uporabniki, ki se nahajajo v grupi operativni uporabnik. 
 
Opomba: šifrante je potrebno dopolniti z novimi podatki (npr. dejanska raba) 
 

5.2.1 Šifrant katastrske rabe zemljišč 

Namenjen je določitvi rabe zemljišč (njiva, travnik, pašnik, ...). Na sliki 4 je prikazan 
uporabniški vmesnik za ažuriranje šifranta katastrske rabe zemljišč.  
 
Slika 4: Uporabniški vmesnik za ažuriranje šifranta katastrske rabe zemljišč 

 



 

 

5.2.2 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.  
 

5.2.3 Šifrant kontov 

Konto je opredeljen glede na rabo zemljišča in načina pridobitve. Pri knjiženju v 
evidenco parcel sklada se določi konto za parcelo oz. parcelni del. Slika 5 predstavlja 
uporabniški vmesnik za ažuriranje kontov. 
 
Slika 5: Uporabniški vmesnik za ažuriranje kontov 

 

 

5.2.4 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 6). 



 
 
 
 
 

Slika 6: Vmesnik za ažuriranje točk zemljišč po kulturah 

 

5.2.5 Šifrant finančnih obdobij 

Na enkrat je lahko odprto eno samo obdobje. Ko se obdobje zapre, knjiženje v to 
obdobje ni več mogoče. 
 
Slika 7: Vmesnik za ažuriranje šifranta obdobij 

 

 

5.2.6 Šifrant vrst prometa 

Vrste prometa se nanašajo na celoten dokument. Pri vpisu osnovnih podatkov o 
dokumentu se izbere vrsta prometa iz tega šifranta.  
 

5.2.7 Šifrant lastniških statusov parcel 

Tabela št.3: šifrant lastniških statusov parcel 
 
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 Prenos opravljen - Sklad 



zavedena v Zemljiki knjigi oz. sklep e ni 
evidentiran. 

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   

 
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.  
 
Opomba: Aplikacijo je potrebno nadgraditi v tem segmentu;  
- Zadnje stanje / dogodek ne sme povoziti predhodni dogodek 
 

5.2.8 Šifrant vrst dogodkov 

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

Neodplačne dogodke: prenosi, menjave, komasacije, posebni postopki,… 

Odplačne dogodke po kupoprodajnih pogodbah.. 
 

Tabela št. 4: Šifrant vrst dogodkov 

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 

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  

Uporabniški vmesnik je podoben kot pri predhodno prikazanih šifrantih. 

 

5.2.9 Šifrant vrste dokumentov 

V programski rešitvi so 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. 

5.2.10 Šifrant vrste dnevnikov 

Ta šifrant je namenjen združevanju dogodkov pri kreiranju dnevnikov.  

5.3 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 iz aplikacije Urbar. 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.  Napako je potrebno odpraviti. 

5.3.1. Prikaz lastnikov 

Pravne in fizične osebe so zaradi preglednosti in razlik v podatkih prikazane v ločenih 
tabelah.  
 
Uporabnik izvaja iskanje preko filtrirne vrstice za enega ali več stolpcev. Glede na 
vnešene pogoje se nabor podatkov v tabeli ustrezno zmanjšuje. 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. 

5.3.2. Prikaz parcel  

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 

 

5.3.3. Izpis 0,1,2,3 

 
Za potrebe pregledovanja podatkov Katastra se dodajo naslednji izpisi: 

 Izpis 0 

 Izpis 1 

 Izpis 2 

 Izpis 3 

 Poljuben izpis (prikazujejo se le podatki, ki jih uporabnik potrdi) 
 



Vhodni parametri za pripravo poročila so: katastrska občina in parcelna številka. V 
obliki poročila se izpisujejo osnovni podatki iz evidence Katastra o parcelah in 
lastnikih.  
Izpis 0:  Prikaz razreda, površine, mapnega lista, posestnega lista, idpos, zkv, rabe, 
število parcelnih delov za vsako izbrano parcelo. 
Izpis 1: Prikazuje enake podatke kot so prikazani na »Izpisu 0«, pri tem da so dodani 
podatki o lastništvu za vsako parcelo (naziv osebe, delež uživanja in delež lastništva) 
Izpis 2 in Izpis 3: sta dva izpisa, ki prikazujeta enake podatke kot na »Izpisu 1« 
razlika je le v obliki izpisov. 

5.3.4 Poljuben izpis 

 
Osnova kreiranju poročila »Poljuben izpis« sta parametra katastrska občina in 
parcelna številka. Uporabniku je omogočen nabor naslednjih podatkov na parceli: 

 Šifra KO 

 Naziv KO 

 Parcelna števila 

 Katastrski razred 

 Raba 

 Mapni list 

 Posestni list 

 ZKV 

 Lastniki 

 BON 

 ZX in ZY 

 Dejanska raba 

 Upravna enota 

 Območno izpostavo Sklada 
 
Izpis je možno pripraviti v Excelovi preglednici oziroma v obliki poročila 
 

5.3.5 Ničelni dnevnik  

 
Parcele ničelnega dnevnika predstavljajo parcele, ki so v evidenci sklada Kmetijskih 
zemljišč in so na dnevniku 0/96, 53/96 in 54/96. Po avtomatskem evidentiranju se z 
njimi ni dogajalo ničesar, drugače povedano imajo evidentiran le en dogodek. 

5.3.5.1 Šifranti 

 
Potrebni šifranti se nahajajo v modulu Parcele ničelnega dnevnika, in sicer sistemski 
šifrant tip lastništva, ter šifrant geodetskih uprav. 
 

5.3.5.2 Pregledovanje parcel ničelnega dnevnika 

 
Pregledovanje parcel je omogočeno preko maske za pregledovanje parcel po tipu 
lastništva in geodetski upravi. Spremljajo se naslednji podatki: 

 Podatki o trenutnem stanju Parcele v Uresku  



 Podatki iz GURS-a 

 Podatki Zemljiške knjige o lastništvu oseb  

 Poleg opisanih podatkov se pregledujejo tudi izpisi Zemljiške knjige v *.pdf 
formatu 

 Finančnemu sektorju je omogočeno dodajanje parcel, če so parcele v statusu 
lastništva ni ZK 

 Zaposleni ima možnost evidentiranja datum pregleda parcele. 
 
Slika 8: Obrazec za pregledovanje parcel ničelnega dnevnika 

 

 

5.3.5.3 Uvozi 

 
Uvoz podatkov o parcelah ničelnega dnevnika se izvede iz *.xml datotek, ki se jih 
pripravi na Geodetski družbi (Slika 9). Obvezan parametra za uvoz sta geodetska 
uprava in lokacija mesta nahajanja *.xml datoteke. Uvoz za vsako geodetsko upravo 
je enkraten postopek.  
 
Slika 9: Obrazec za uvoz *.xml podatkov o parcelah 

 



 

5.3.5.4 Poročila 

 
Na razpolago sta dva različna poročila, in sicer: 

 Izpis uvoženih podatkov po geodetskih upravah (slika 10) 

 Izpis parcel ničelnega dnevnika po mesecih: vhodni parametri za pripravo 
poročila so naslednji: 

o Obdobje 
o Katastrska občina 
o OGU 
o Dogodek 
o Sortiranje (KO, OGU, Dokument, obdobje, status, dnevnik) 

 
Slika 10: Maska za kreiranje izpisa o parcelah ničelnega dnevnika – pregled uvoženih podatkov 

 

 
 
 

Opomba: V aplikaciji Uresk v modulu ničelni dnevnik ostanejo podatki za 

mesečni pregled knjiženja. Orodje za urejanje se izloči, 
 

5.4 Finance (Knjiženje listin,...) 

5.4.1 Skupne značilnosti vnosa za vse dokumente (Knjiženje listin) 

Številka dnevnika se ne kreira pri vnosu prometa temveč pri postopku zapiranja 
dnevnika.  
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. (V prihodnje naj bi sam ponudil 

združljive/ustrezne parametre) 

 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:* 

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 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. 
 
 

5.4.1.1 Pogodba o neodplačnem prenosu 

S pogodbo o prenosu se lahko zemljišča prenašajo v upravljanje Sklada,, lahko pa 
se prenašajo že prenesene parcele iz Sklada k pogodbenemu partnerju  
 



5.4.1.2 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  
 
 

5.4.1.3 Pogodba o prodaji 

Postopek je smiselno enak kot pri nakupu. Razlika je le, da mora biti zemljišče 
predhodno vpisano v URESK zaradi določitve izhodiščne knjigovodske vrednosti.  
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 v sistemu historik zabeleži parcelo z prodajno vrednostjo. 
Primer: 
Prodaja celotne parcele Sklada (knjigovodska vrednost 100 EUR). Pogodba vredna 
500 EUR. Program odpiše 100 EUR (knjigovodska vrednost) z ustreznega konta ter 
zabeleži prodajno vrednost v posebno polje za beleženje prodajne vrednosti. 
 
 

5.4.1.4 Pogodba o menjavi 

Pogodba o menjavi le lahko odplačna ali neodplačna. Znotraj te pogodbe nastopata 
pridobitev in odtujitev istočasno. 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 (odplačna menjava) (Slika 15): 

 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. 

 
 

Pri neodplačnih menjavah je pridobitev enaka odtujeni knjigovodski vrednosti parcel 
(+/- denarni tok). 
 
 
 
 
 
 



Slika 11: Prikaz procesa knjiženja pogodbe o menjavi 

 

 
 
 
 
 

5.4.1.5 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 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slika 12: Prikaz procesa knjiženja pogodbe o razdružitvi 

 

 
 

5.4.1.6 Komasacija 

Komasacija je podoben proces kot menjava. Pomeni odtujitev obstoječih in pridobitev 
novih parcel. (Slika 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slika 13: Prikaz procesa knjiženja komasacije 

 

 

 

5.4.1.7 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. 
. 

5.4.1.8 Odločba GURS o parcelaciji 

Odločba o parcelaciji odtuji staro parcelo ali parcelni del po knjigovodski vrednosti in 
pridobi nove parcele ovrednotene 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) 

5.4.1.9 Odločba ali Zemljiško knjižni sklep o denacionalizaciji 

Postopek vknjižbe poteka na smiselno podoben način kot neodplačna odtujitev. 
Upošteva se knjigovodska vrednost.  
 

Slika 14: Prikaz procesa knjiženja denacionalizacije 

 
 

 



 

5.4.1.10 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 15).  
 
Slika 15: Uporabniški vmesnik za vnos listin 

 

5.4.2 Parcele sklada 

V seznamu parcel sklada se nahajajo parcele, ki so v upravljanju Sklada.  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, 

 številko dokumenta, ki je bil podlaga za izvedbo knjižbe, 

Funkcije, ki jih seznam parcel sklada podpira so: 

 Povezava s katastrom,  

 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 parcele sklada uporabnik lahko izvaja  naslednje funkcije: 

 Pregled parcelnih delov glede na vrsto rabe. 

 Pregled zgodovine dogodkov (historik) za izbrano parcelo. 

 Povezavo z katastrom za primerjavo točnosti podatkov (potrebno nadgraditi) 

5.4.3 Dnevnik 

Vmesnik za kreiranje dnevnika je prikazan na sliki 16. Zaradi enostavnejšega vnosa 
listin je vzpostavljeno 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).  
 
Slika16: Uporabniški vmesnik za kreiranje dnevnikov 

 

5.5. Izpisi 

Imamo tri vrste izpisov: 

 Standardni izpisi 

 Zbirni izpisi (namenjeni knjiženju v glavno knjigo) 

 Kontrolni izpisi 

5.5.1. Vmesniki za uporabnika 

Izpisi se generirajo znotraj aplikacije. Vsak izpis je možno izvoziti v Excel ali pdf 
obliko. Izvožen izpis bo imel enako obliko kot originalen rezultat izpisa. 

5.5.2. Vmesniki do programske opreme  

Za izvoz ter pregledovanje izpisov v Excelu mora imeti uporabnik na računalniku 
nameščeno ustrezno verzijo Excela. 

5.5.3. Standardni izpisi 

Standardni izpisi obsegajo: 

 Izpise iz katastra o posestnih ter lastninskih listinah in  

 Izpise finančnih podatkov o parcelah sklada. 

 

5.5.3.1. Izpisi podatkov iz zemljiškega katastra (IZK) 

 

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

 Preko seznama vseh parcel ali 

 Preko seznamov pravnih ali fizičnih oseb 

Pri prvem načinu so podatki o parcelah prikazani v tabeli. Uporabnik do iskane 
parcele pride preko avtomatskega filtriranja. Na izbrani parceli se lahko izpišel njen 
posestni list . 
 
Podobno so generirani tudi seznami pravnih in fizičnih oseb kjer si uporabnik iskano 
osebo poišče s pomočjo filtra. Do izpisa posestnega lista ali lastninskega lista za 
izbrano osebo uporabnik pride preko padajočega menija na formi.  



 

5.5.3.2. Izpisi finančnih podatkov o parcelah sklada (IFP)  

 
Uporabnik dostopa do teh izpisov z enega mesta. Funkcionalnosti so združene na 
enem obrazcu. Uporabnik si 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 lahko izbere časovni razpon datumov, ki ga zanimajo. 
**Uporabnik izbere vse parametre / filtre (potrebno omogočiti izbiro samo na 
potreben pogoj) 
 

5.5.4. Zbirni izpisi 

Zbirni izpisi obsegajo izpis dnevnikov ter izvoz podatkov v excel, v obliki primerni za 
knjiženje v glavno knjigo . Aplikacija dnevnike kreira iz medsebojno združljivih 
dogodkov. Te dogodke opredeli uporabnik v šifrantu. 
Dnevniki so prikazani v seznamu glede na izbrano finančno obdobje (rekapitulacija 
po kontih v breme in dobro). Ta seznam je možno še naprej filtrirati glede na: 

 številko dnevnika, 

 konto, 

 vrsto dnevnika 

Iz seznama uporabnik izbere željene dnevnike iz katerih se kreira izpisi. 
Možni sta dve vrsti izpisa izbranih dnevnikov: 

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

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



 
Slika 17 prikazuje del sumarnega prikaza podatkov v excelu, kot se uporablja sedaj. 
Taka oblika je primerna za knjiženje v glavno knjigo. Tak izpis bi moral uporabnik 
kreirati avtomatično, iz seznama izbranih dnevnikov. Podatki so v excelu 
razčlenjeni, glede na področja, vrste dogodkov in obdobje knjiženja. 
 

Slika 17: Primer sumarnega prikaza podatkov v excelu. 

 

 

 

5.5.5. 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. 

5.5.5.1. 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. 

5.5.5.2. 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. 
Uporabnik zažene poizvedbo in dobi seznam parcel, ki jih v zemljiškem katastru ni. 
Izpišejo se vsi dogodki na parceli in končno stanje parcele. 
 
Opomba: Potrebno tedensko osveževanje katastrskih podatkov  in 
avtomatizacija kontrol ugotavljanja neskladnosti. 

5.5.5.3. Seznam zemljišč ničelnega dnevnika,  

 

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

5.5.5.4. 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 (iz seznama Sklada) 
Uporabniku se izdelajo seznami zemljišč kjer: 

 Ni zabeležen ZK sklep  
 

Opomba: Potrebna nadgradnja kontrol v aplikaciji z ZK (stanje parcel v 

evidenci Sklada in vpis parcel na RS v ZK). 

 
ZAKLJUČEK 
 
Opis obstoječega stanja je informacija izvajalcu. Naročnik – Sklad si pridržuje 
pravico, da sproti spremeni vsebino načrtovanih nadgradenj/funkcionalnosti, jih doda, 
odstrani, spremeni in sicer v okviru nadgradnje aplikacije, v kolikor se tekom izvajanja 
nadgradenj, ugotovijo optimalnejše rešitve. 
 


