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1 SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROJEKTA 

1.1 OKRAJŠAVE IN TERMINOLOGIJA 

CAS Ciklično aerofotografiranje Slovenije 
DOF025 Ortofoto z velikostjo celice 25 cm x 25 cm 
DMR1 Digitalni model reliefa z velikostjo celice 1 m x 1 m 
DTK5 Topografski podatki merila 1 : 5000 
GKOT Georeferenciran in klasificiran oblak točk 
IKT Informacijsko – komunikacijska tehnologija 
LSS  Lasersko skeniranje Slovenije 
D96/TM Novi državni koordinatnem referenčnem sistemu Slovenije 
OTR Oblak točk reliefa 
PAS1 Podoba analitičnega senčenja z velikostjo celice 1 m x 1 m 
VZ Vodno zemljišče 
ZV Zakon o vodah 
GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 
 

1.2 PREDMET DELA  

Predmet dela je kontrola fotogrametričnega zajema podatkov hidrografije in dejanske 
rabe - vodno zemljišče (VZ) v natančnosti in podrobnosti, ki ustreza merilu 1 : 5000. Poleg 
kontrole zajema prostorskih razsežnosti pomembnih prostorskih objektov*1, se izvaja kontrola 
tudi na vseh objektih v zbirki prostorskih podatkov, katerim so se priredili tudi zahtevani 
vsebinski in sistemski atributi. 

 

1.3 MATEMATIČNA OSNOVA 

Zajem podatkov hidrografije in dejanske rabe – vodno zemljišče (VZ) se izvaja v novem 
državnem koordinatnem referenčnem sistemu D96/TM. Vsi predpisani viri, ki niso v tem 
koordinatnem sistemu bodo transformirani s strani naročnika. 

1.4 PROSTORSKI OBSEG PROJEKTA  

 Prostorski obseg masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe - VZ vključuje 
celotno območje Republike Slovenije (RS). 

 Izvzeta so območja, kjer je bil v letu 2011 izveden testni zajem in območje morja.  

 Osnovna enota zajema je en list nove razdelitve karte v merilu 1: 5000 (š:2250 m x v: 
3000m – v naravi) v D96/TM. List je cel, delen ali vrzel. Delni listi in vrzeli se pojavljajo na 
stiku z območjem testnega zajema, ki je bil zasnovan še po stari razdelitvi karte v merilu 1: 
5000 v D48/GK. 

 Osnovno enoto zajema se združuje v delovišča. Delovišča določi naročnik in vključujejo 
cele liste, delne liste in vrzeli. Delovišča vključujejo največ 40 celih listov. 

 

                                                      
1 * glej Prilogo 2: Podatkovni model in pravila za zajem 
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Slika 1: Primer določitve delovišč (testni zajem, cel list, delni list, vrzel) 

 

 
 
 

cel list 

delen list 

vrzel 

testni zajem 2011 

morje 

 

Enota Število Opomba 

Celi listi za zajem  2636 površina 1 list = 6,75 km2 

Delni listi za zajem 269 površina skupaj = 1539,2 km2 

Vrzeli za zajem 279 površina skupaj = 291,5 km2 

 
Ocenjeno je, da znaša povprečna dolžina vodotokov na 1 listu zajema 14,8 km.    
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1.5 METODA IN VIRI ZA KONTROLO 

Za izvedbo kontrol se bodo uporabljale enake metode in viri kot za masovni zajem 
podatkov hidrografije in dejanske rabe – VZ. Uporabi se kombinirana fotogrametrična 
kontrola na osnovi izdelkov Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in Laserskega 
skeniranja Slovenije (LSS). 
Kombinirana kontrola pomeni, da se za optimalno določitev 3D razsežnosti in atributov 
prostorskih objektov uporablja kontrola na osnovi stereoparov CAS in podatkov LSS (DMR1 ali 
GKOT - klasifikacijski razred tla). Na odprtem terenu zaradi lažje fotointerpretacije 
kontroliramo na osnovi stereoparov CAS, na olistanem pa geometrijo pripenjamo ali 
interpoliramo med točke DMR1 ali GKOT. 
 

1.5.1 Viri za izvedbo zajema in kontrol 

Vsi podatki bodo predani v D96/TM. 
 
a) fotogrametrični viri: 

 CAS 
o aerofotografije zadnjega razpoložljivega CAS 
o podatki o aerotriangulaciji 
o podatki o kameri – kalibracijsko poročilo 
o ortofoto resolucije 0,25 m 

 LSS 
o DMR1 (nadmorske višine) 
o GKOT (nadmorske višine)   
o PAS1  

 
b) skenogrami državnih topografskih kart (TTN5/10, DTK25)  
 
c) topografski podatki DTK5 (kjer so na voljo) 

 
d) sloj državne meje: SLO_meja_D96TM.shp 

 
e) tematski viri: 

 za ARSO_ID: ARSO_vode_HMZ_D96TM.shp 

 za GEOG_IME: GURS_REZI_D96TM.shp 
 

f) sloj  delovišč: Delovisca_2015_konec.shp 
 
g) pomožni viri 
 
h) pravila za zajem: Podrobna pravila za zajem so podana v PRILOGI 2 tega dokumenta.   
  



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

  8 

1.5.2 Uporaba virov za zajem in kontrole 

Pri fotogrametričnem zajemu podatkov hidrografije in dejanske rabe – VZ ločimo: 
• osnovne vire 
• dopolnilne vire 
• pomožne vire 

 

Osnovne vire uporabljamo za identifikacijo in zajem geometrije prostorskih objektov ter 
določitev njihovih lastnosti (vsebinski atributi). 
Dopolnilne vire uporabljamo za dodatno identifikacijo objektov, določitev dodatnih lastnosti 
in določitev posebnih vsebinskih atributov (koda, zemljepisno ime). 
Dopolnilne vire nikoli ne uporabljamo za zajem geometrije prostorskih objektov! 
Pomožne vire uporabljamo za dodatno identifikacijo objektov in določitev prostorskega 
obsega objekta. Posamezni pomožni vir se uporabi za zajem geometrije prostorskih 
objektov, če je tako opredeljeno v navodilih za uporabo posameznega vira! 
 
Naročnik si pridržuje pravico spremembe navodil za uporabo virov za zajem v času trajanja 
projekta.  

1.5.2.1 Osnovni viri 

Osnovna viri za zajem so: 
• aerofotografije CAS (format TIFF), 
• DMR1 (format ASCII) ,  
• GKOT (format LAS) 

 
Aerofotografije oz. stereopari CAS predstavljajo primarni vir za zajem na območjih brez 
goste vegetacije. Mogoča je dobra fotointerpretacija vsebine in dobra višinska točnost 
zajema (okoli 0,3 m). 
Uporaba: S pomočjo fotointerpretacije in razlik v višinah, ki jih interpretiramo v stereonačinu 
zajema, določimo geometrijo in vrsto prostorskih objektov, ki so predmet zajema.  
Pri zajemu po stereoparih uporabimo samo osrednji del stereopara, ki je manj obremenjen z 
napakami orientacije. Fotografije CAS imajo 60 % vzdolžni in 20 % prečni preklop, zato je 
najbolj optimalni sterozajem znotraj 80 % širine in 80 % višine stereopara. 
Na območjih pokritih z gosto vegetacijo je primarni vir za zajem DMR1 ali GKOT. 
 

Digitalni model reliefa 1 (DMR1 - velikost celice 1m x 1m) je izveden podatek iz surovih 
laserskih podatkov na osnovi klasifikacije točk, interpolacije in lokalnega ročnega 
popravljanja. DMR1 prikazuje relief, brez vegetacije in grajenih objektov in ima višinsko 
točnost 0,15 m na območjih brez vegetacije.  
Uporaba: DMR1 ne omogoča fotointerpetacije. Uporabljamo ga za zajem prostorskih 
objektov, ki se v celotni nahajajo pod gosto vegetacijo. Kjer je DMR1 izdelan iz oblaka 
laserskih točk z manjšo gostoto točk (2 točki/m2) je potrebno na območjih z zelo gosto 
vegetacijo preveriti skladnost višin DMR1 s stereozajemom iz podatkov CAS.  
 

Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT) kjer so laserske točke razdeljene na šest 
višinskih razredov (neklasificirano, tla, nizka vegetacija, srednja vegetacija, visoka vegetacija, 
grajeni objekti). GKOT ima višinsko točnost 0,15 m na območjih brez vegetacije.   
Uporaba: GKOT ne omogoča fotointerpetacije. Uporabljamo ga za zajem v primerih, kjer 
prostorskega objekta, ki se nahaja pod vegetacijo, v primarnem viru ne moremo popolnoma 
geometrijsko opredeliti. Pri uporabi GKOT je potrebno na območjih z zelo gosto vegetacijo 
preveriti skladnost višin DMR1 s stereozajemom iz podatkov CAS.  
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1.5.2.2 Dopolnilni viri 

Dopolnilni viri za masovni zajem so: 
• skenogrami državnih topografskih kart (format TIFF+TFW), 
• PAS1 (format TIFF+TFW) ,  
• DTK5 (format SHP) 
• DOF025 (format TIFF+TFW) 

 
Skenogrami državnih topografskih kart 
(Temeljni topografski načrt 1 : 5000 in 1 : 10 000 (TTN5/10), Državna topografska karta  
1 : 25 000 (DTK25))  
Temeljni topografski načrt 1 : 5000 in 1 : 10 000 (TTN5/10) ) skupaj pokrivajo ozemlje 
Republike Slovenije (2543 listov TTN5, 258 listov TTN10). Stanje vsebine je staro povprečno 
25 let ali več. Za vsak list karte ja na razpolago 5 črno-belih skenogramov naslednjih vsebin: 
 

 naselja s prometno mrežo (NP), 

 zemljepisna imena (I), 

 relief – plastnice (RP), 
 

  hidrografska mreža z imeni, vodni objekti (H), 

 združen raster vseh štirih skenogramov. 
 

Državna topografska karta 1 : 25 000 (DTK25) obsega 198 listov, ki pokrivajo ozemlje 
Republike Slovenije. Izdelava je bila zaključena v letu 1999. Vsebina od takrat ni bila 
obnovljena. Za vsak list karte so na razpolago 4 črno-beli skenogrami naslednjih vsebin: 
 

 naselja, prometna mreža in 
zemljepisna imena (NPI), 

 plastnice in druge reliefne značilnosti 
(RP), 

 

  hidrografska mreža z imeni, vodni 
objekti, ledeniki (H), 

 gozdovi ter znaki za druge vrste 
vegetacije (G). 

 
Uporaba: Po izkustveni oceni, v gozdovih in drugih gosto olistanih območjih iz 
stereofotografij CAS ne vidimo do 40% prostorskih objektov. Zato na teh območjih za 
identifikacijo in določitev vsebinskih atributov, uporabimo skenograme TTN5 ali TTN10. 
Skenograme DTK25 uporabljamo kot dodatno potrditev ali dopolnitev skenogramov TTN. 
Geometrijo zajamemo na osnovi osnovnih virov za zajem. Ker ta dva dopolnilna vira 
prikazujeta neažurno stanje prostora moramo z osnovnimi viri smiselno potrditi stanje v 
dopolnilnem viru. Uporablja se skenogram združene vsebine (NPI) in skenogram vsebine v 
modri barvi (H). 
 
Podoba analitičnega senčenja 1 (PAS1) je izdelana iz DMR1 in je 2D-izdelek. Slikovni element 
PAS1 je velik 1m x 1m.  
Uporaba: PAS1 uporabljamo za identifikacijo in interpretacijo prelomov terena (npr. grapa, 
jarek, nasip, usek, rob struge).  
 
Topografski podatki merila 1 : 5000 (DTK5) je vektorska zbirka topografskih podatkov 
homogene natančnosti in podrobnosti, ki ustreza ravni merila 1 : 5.000. Podatki so zajeti v 
3D.  
Uporaba: Uporabimo jih za pomoč pri identifikaciji in interpretaciji prostorskih objektov. Pri 
zajemu se jih uporabi, če njihovo stanje ustreza stanju v osnovnem viru za zajem. Pri uporabi 
je potrebno upoštevati vsebinske razlike, ki so podrobneje opredeljene v Pravilih za zajem 
(Priloga 2).  Sloj cest DTK5 (201) uporabljamo za identifikacijo mostov in prepustov nad 
vodami. Ker dopolnilni vir prikazuje neažurno stanje prostora (staro 10 let ali več) moramo z 
osnovnimi viri smiselno potrditi stanje v dopolnilnem viru.  
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Ortofoto je 2D izdelek, ki nastane po razpačenju originalne aerofotografije CAS. Njegova 
položajna točnost na območjih brez vegetacije je znotraj 1 m (RMSE), na območjih pokritih z 
vegetacijo s hitro spreminjajočim naklonom terena je slabša.  
Uporaba: Uporabljamo ga izključno za pregledovanje odprtih vprašanj zajema in urejanje že 
zajetih vsebin (npr. sprememba atributa, pripenjanje in združevanje linij). 
 
Sloj državne meje je grafični prikaz poteka državne meje, ki ga vodi GURS. 
Uporaba: 
Sloj se uporablja za omejitev območja zajema na meji s sosednjimi državami. Vse prostorske 
objekte, ki ležijo na državni meji in so predmet masovnega zajema, se zajame v njihovem 
celotnem prostorskem obsegu (tudi na ozemlju sosednje države).  
 

1.5.2.3 Pomožni viri 

Drugi pomožni viri za masovni zajem so namenjeni lažjemu zajemu (identifikacija in 
interpretacija) podatkov (npr. rob struge, mokrotne površine). Naročnik pripravi pomožne 
vire med izvajanjem projekta v odvisnosti od območja obdelave. Naročnik za vsak posamezni 
pomožni vir priporoči neobvezen način in namen uporabe. 
 

1.6 POVZETEK NALOG IZVAJALCA KONTROL 

V okviru kontrol so predvidene naslednje naloge: 
 Izvajanje kontrol v časovnih in vsebinskih okvirih, 

 poročanje o poteku dela zajema in kontrol, 

 komunikacija in podpora izvajalcu zajema, 

 komunikacija in podpora naročniku, 

 združevanje listov in delovišč v končni zvezni sloj, 

 izdelava končnega elaborata. 
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2 PODROBNEJŠA NAVODILA ZA IZVEDBO PROJEKTA 

2.1 OPIS DEL 

2.1.1 Splošno 

 Zajem: Izvajalec zajema v skladu s pogodbenimi zahtevami, razpisno dokumentacijo in 
navodili za zajem izvede zajem podatkov o hidrografiji in dejanski rabi - VZ na razpisanem 
območju in v svojem tehnološkem postopku zagotavlja in jamči predpisano kakovost 
podatkov. 

 Kontrola: Izvajalec kontrole  v skladu s pogodbenimi zahtevami in razpisno dokumentacijo 
izvede kontrolo zajema podatkov o hidrografiji in dejanski rabi - VZ na razpisanem območju 
in v svojem tehnološkem postopku zagotavlja in preverja predpisano kakovost podatkov.  

 Metoda zajema in kontrole podatkov hidrografije in dejanske rabe - VZ je kombiniran 
fotogrametrični zajem/kontrola na osnovi izdelkov CAS in LSS. Izvajalec del mora zato 
razpolagati s primerno fotogrametrično opremo za stereo izvrednotenje (3D) in 
usposobljenim osebjem za kontrolo topografskih podatkov po predpisani metodi (Priloga 
2). 

 Podatki o hidrografiji in dejanski rabi – VZ, morajo bodo zajeti v vektorski obliki v formatu 
ESRI Shape file. Posamezne SHP datoteke morajo imeti vsebino in strukturo skladno z 
Objektnim katalogom (Priloga 2). 

 Izvajalec zajema pripravi informativni sloj opomb (*2Opombe.shp). V tem sloju poteka 
komunikacija med zajemalcem in kontrolorjem. V tem sloju izvajalec zajema prostorsko 
opredeli konkretno vprašanje ali problem in opiše vsebino le-tega.  

 Izvajalec kontrol (zunanja kontrola) v tem sloju označi in opredeli najdene napake. V tem 
sloju se opredeli morebitne nerešene težave za kasnejše reševanje. Sloj opomb vključuje 
zaporedno številko napake, opombo izvajalca, opombo kontrole, številko lista na katerem 
je napaka, oznako kontrole in oznako morebitne izjeme.   

 Izvajalec zajema po končanem zajemu delovišča pošlje zajete sloje izvajalcu kontrol, ki 
izvrši popolno kontrolo nad deloviščem. V primeru morebitnih nerešenih težav je vmesni 
člen med njima naročnik (super kontrola). 

 Izvajalec kontrol po končani kontroli delovišča naprej pošlje elektronsko sporočilo 
naročniku, da je končal kontrolo na določenem delovišču. V primeru, da naročnik odloči, 
da bo pregledal celotno delovišče (izvedel super kontrolo), se ugotovitve zunanje kontrole 
(Opombe.shp) ne sme pošiljati nazaj k izvajalcu zajema, dokler naročnik ne da potrditve. 

 Naročnik si pridržuje pravico vpogleda (brez predhodne najave) v izvajanje kontrol pri 
izvajalcu kontrol. 

 

  

                                                      
2 * - oznaka delovišča. Primer: 015_Opombe.shp 
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2.1.2 Poročanje o poteku dela 

 Izvajalec kontrol o poteku projekta poroča naročniku na krajša ali daljša obdobja preko 
elektronske pošte. Pogostost poročanja bo določeno v dogovoru med naročnikom in 
izvajalcem kontrol. 

 Če izvajalec kontrol o izvedbi dela na projektu ne poroča redno, se to šteje za hujšo kršitev 
pogodbenih obveznosti in naročnik lahko prekine pogodbo s tem izvajalcem. 

 Predlaga se naslednja oblika poročanja: 

 statistika opravljenih aktivnosti: 
SPLOŠNA STATISTIKA 
o št. listov v zajemu 
o št. zajetih listov 
o št. listov v notranji kontroli 
o št. listov s končano notranjo kontrolo 
o št. listov v zunanji kontroli 
o št. delovišč v zunanji kontroli 
o št. delovišč s končano zunanjo kontrolo 
o št. delovišč v super kontroli 
o št. končanih listov 
o št. združenih listov 
o št. združenih delovišč 
o delež končanih listov 
o delež končanih delovišč 
o delež združenih listov 
o delež združenih delovišč 

 
PODROBNEJŠA STATISTIKA: 
ZAJEM 
o datum začetka zajema lista 
o datum predvidenega zaključka zajema za posamezni list 
o končni datum zajema lista 
NOTRANJA KONTROLA 
o datum začetka notranje kontrole lista 
o datum predvidenega zaključka notranje kontrole za posamezni list 
o končni datum notranje kontrole lista 
ZUNANJA KONTROLA 
o datum začetka zunanje kontrole lista 
o datum predvidenega zaključka zunanje kontrole za posamezni list 
o končni datum zunanje kontrole lista 
o datum začetka zunanje kontrole delovišča 
o datum previdenega zaključka zunanje kontrole za posamezno delovišče 
o končni datum zunanje kontrole delovišča 
SUPER KONTROLA 
o datum predvidenega zaključka super kontrole za posamezno delovišče (izpolni 

naročnik) 

 morebitne težave ali posebnosti pri zajemu in kontrolah ter predlog rešitev, 

 statistike vsebujejo kumulativne vrednosti od začetka zajema in kontrol in ne ločenih 
dvodnevnih vrednosti. 

 Poleg pisnega poročanja izvajalec kontrol sproti predaja končne podatke (enota predaje je 
delovišče) naročniku v rokih, ki so opredeljeni v terminskem planu. 
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Naročnik si pridržuje pravico spremembe vsebine poročanja v času trajanja projekta. Končna 
oblika poročanja se bo določila po uvajalnem postopku v dogovoru med naročnikom in 
izvajalcem kontrole. 

2.1.3 Reševanje vprašanj izvajalcev zajema in kontrol 

 Izvajalec zajema (notranji kontrolor) ali izvajalec kontrol (zunanji kontrolor) po elektronski 
pošti posreduje naročniku vprašanja v zvezi z zajemom. Naročnik odgovore na vprašanja 
poda enkrat tedensko. Vprašanja in odgovori se vodijo v dokumentu, ki je dostopen vsem 
zajemalcem in kontrolorjem. 

 Potek reševenja vprašanj se lahko spremeni tekom projekta v dogovoru med izvajalci 
zajema in kontrole ter naročnika. 

2.1.4 Urejanje stikov 

 Izvajalec zajema celovito uredi stike znotraj delovišča in med delovišči. 

 Izvajalec kontrol zagotovi avtomatizirano združevanje zajetih vsebin na vseh stikih enot 
masovnega zajema (listi, delovišča). 

 Najprej se uredi stike med listi znotraj delovišča, potem pa še stike med delovišči (ko je 
sosednje delovišče potrjeno za urejanje stikov). 

 Napake na stikih znotraj delovišča se kontrolira v okviru zunanje kontrole in se jih vrne 
izvajalcu zajema v odpravo. 

 Napake na stikih med delovišči se kontrolira v okviru zunanje kontrole stikov in se jih vrne 
izvajalcu zajema v odpravo. 

 Združevanje objektov na vseh stikih (znotraj delovišča in med delovišči) izvede izvajalec 
kontrol v post produkciji. 

 Izvajalec kontrol uredi tudi stik med območji testnega in masovnega zajema v post 
produkciji. 

 

2.2 PRIPRAVA IN PREVZEM VHODNIH PODATKOV 

 Izvajalec kontrol prejme za potrebe izvedbe projekta vsa predpisana vhodna gradiva. 
Izvajalec zagotovi prenosne diske, na katerih se izvede prenos vhodnih gradiv. Vhodna 
gradiva izvajalec prejme po podpisu pogodbe pri naročniku. Prevzem se izvaja po 
posameznih območjih (1,2,3).  

 Izvajalec kontrol ob končni oddaji pogodbenega dela predloži pisno izjavo, da je vsa vhodna 
gradiva trajno izbrisal. 

 

2.3 IZOBRAŽEVANJE 

 Predstavniki izvajalca, ki bodi izvajali zajem in kontrolo zajema, morajo opraviti 

izobraževanje, ki ga brezplačno organizira naročnik. Brez potrdila o opravljenem 

izobraževanju, predstavnik izvajalca ne sme opravljati zajema/kontrole.  

2.4 ORGANIZACIJA DELA  

2.4.1 Akterji 

 V okviru masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe – VZ sodelujejo 
naslednji akterji: 
      Super kontrolor je izkušen in usposobljen predstavnik naročnika, ki 

 vrši nadzor nad zajemom in kontrolo, 
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 izvaja super kontrolo, 

 odgovarja na vprašanja notranje in zunanje kontrole. 
 

Zunanji kontrolor je izkušen in usposobljen predstavnik izvajalca kontrol, ki 

 vrši nadzor nad zajemom, 

 dodeljuje delovišča izvajalcu zajema, 

 izvaja zunanjo kontrolo, 

 odgovarja na vprašanja notranje kontrole, 

 komunicira z notranjo in s super kontrolo 

 izvaja zaključno združevanje listov in delovišč. 

 
Notranji kontrolor je izkušen in usposobljen predstavnik izvajalca zajema, ki 

 dodeljuje liste zajemalcem, 

 izvaja notranjo kontrolo in podporo zajemalcem, 

 komunicira z zunanjo kontrolo in izjemoma tudi s super kontrolo. 
 

Zajemalec (operater) je usposobljen predstavnik izvajalca, ki 

 zajema vsebino na njemu dodeljenih listih, 

 komunicira z notranjo kontrolo. 
 

2.4.2 Delovišča 

 Celotno območje zajema je razdeljeno na 124 delovišč.  
 

 
 

 Zaradi uskladitve zajema z razpoložljivostjo vseh predpisanih virov za zajem, je zajem 
časovno organiziran v 3 območja. Vsako naslednje območje se izvaja po končanju 
predhodnega. Posledično se temu prilagaja tudi kontrola zajema. Posamezno delovišče je 
v celoti znotraj enega območja zajema.  
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OBMOČJE LIDAR BLOK ŠTEVILO 
DELOVIŠČ 

1. 11,12,13,14,15,16,21 40 

2. 22,23,24,25 38 

3. 31,32,33,34,35,36,37 46 
 

Vsako od delovišč ima podano ocenjeno vrednost deleža celotnega obsega zajema. 
 

OZNAKA % OZNAKA % OZNAKA % OZNAKA % OZNAKA % OZNAKA % OZNAKA % 

001 0,7 021 0,5 041 0,5 061 0,7 081 0,8 101 0,8 121 0,9 

002 0,8 022 0,5 042 1,2 062 1,0 082 1,1 102 0,9 122 0,8 

003 0,7 023 0,8 043 0,2 063 0,8 083 0,9 103 0,8 123 0,7 

004 0,9 024 0,8 044 1,4 064 0,7 084 0,9 104 0,8 124 0,5 

005 0,7 025 0,7 045 0,8 065 0,8 085 0,8 105 0,7   

006 0,8 026 0,6 046 0,9 066 0,7 086 1,0 106 1,0   

007 0,8 027 0,1 047 0,7 067 0,8 087 1,0 107 1,2   

008 1,5 028 1,2 048 0,1 068 0,8 088 0,8 108 0,9   

009 1,3 029 0,2 049 0,6 069 0,8 089 1,1 109 0,7   

010 1,5 030 0,2 050 0,8 070 0,9 090 1,6 110 0,7   

011 0,8 031 0,6 051 0,9 071 0,8 091 0,7 111 0,8   

012 0,8 032 1,3 052 0,1 072 0,8 092 0,7 112 0,7   

013 0,8 033 0,1 053 1,1 073 0,8 093 0,7 113 1,0   

014 1,3 034 1,4 054 0,2 074 0,8 094 0,6 114 1,0   

015 1,3 035 1,2 055 0,8 075 0,8 095 0,8 115 1,0   

016 0,8 036 0,9 056 1,5 076 0,8 096 0,8 116 0,6   

017 0,8 037 0,9 057 1,3 077 0,7 097 0,8 117 0,9   

018 0,1 038 0,1 058 0,9 078 0,8 098 0,8 118 0,9   

019 0,8 039 0,2 059 0,8 079 0,8 099 0,7 119 0,8   

020 1,1 040 0,9 060 0,5 080 0,7 100 0,9 120 0,8   
 

Naročnik si pridržuje pravico spremembe števila delovišč v času trajanja projekta. Končni 
obseg zajema in kontrol ostane nespremenjen. 
Izvajalec kontol mora v tednu dni opraviti kontrolo na oddanem delovišču in obvestiti 
izvajalca zajema o morebitnih najdenih napakah. 
Poleg tekočega obsega kontrol (po terminskem planu zajema) lahko naročnik izvajalcu 
kontrol posreduje v kontrolo že prehodno zajeta delovišča v obsegu območja celotnega 
zajema.  
Naročnik pripravi okvirni terminski plan zajema in kontrol ter ga uskladi z izvajalci. Kakršnekoli 
spremembe terminskega plana s strani izvajalca zajema ali izvajalca kontrol mora odobriti 
naročnik. 
Naročnik si pridržuje pravico spremembe trajanja izvedbe zajema in kontrol posameznega 
območja.  
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2.4.3 Postopek zajema, kontrole in urejanja stikov 

Delovišča 

 Zunanji kontrolor izvajalcu delovišča dodeljuje postopoma.  

 Delovišča zunanji kontrolor v zajem dodeljuje po sistemu šahovnice.  

 Dokler delovišče ni končano, se v zajem ne daje sosednjih delovišč.  

 Zajem delovišča je končan, ko je potrjen s strani zunanje kontrole (po potrebi tudi s strani 
super kontrole). 

 Stike med deloviščem v delu in sosednjimi končanimi delovišči, uredi zajemalec delovišča 
v delu.  

 Če se pri urejanju stika z že končanimi delovišči ugotovi napaka na teh deloviščih, je 
potrebno najprej odpraviti napako na že končanem delovišču. To napako odpravi izvorni 
zajemalec. Ko je napaka odpravljena, se dokonča ureditev stika delovišča v delu s 
sosednjimi delovišči. 

 V zunanjo kontrolo se odda celotno delovišče z urejenimi stiki (med listi v delovišču in z že 
končanimi sosednjimi delovišči). 

 Delovišča se oddaja v zunanjo kontrolo sproti, takoj po končanem zajemu. 
 

Listi  

 Liste notranji kontrolor v zajem dodeljuje po sistemu šahovnice. 

 Dokler list ni končan, se v zajem ne daje sosednjih listov.  

 Zajem lista je končan, ko je potrjen s strani notranje kontrole. 

 Stike med listom v delu in sosednjimi končanimi listi, uredi zajemalec lista v delu.  

 Če se pri urejanju stika z že končanimi listi ugotovi napaka na teh listih, je potrebno najprej 
odpraviti napako na že končanem listu. To napako odpravi izvorni zajemalec. Ko je napaka 
odpravljena, se dokonča ureditev stika lista v delu s sosednjimi listi. 

2.4.4 Predviden potek celotnega projekta zajema 

1. Zajemalec prevzame dodeljen list in začne z zajemom.  
2. Ko zaključi zajem:  

a. izvede atributne, geometrijske in topološke kontrole vsebine ter popravi morebitne 
napake oziroma označi izjeme, 

b. v sloj OPOMBE pod atribut OP_ZAJEM vpiše vprašanja in dileme za notranjega 
kontrolorja.  

3. Notranji kontrolor: 
a. pregleda vse izjeme v sloju OPOMBE 
b. v sloj OPOMBE pod atribut OP_N_KONT napiše odgovore na vprašanja (OP_ZAJEM) in 

nejasnosti,  
c. izvede notranjo kontrolo (v sloju OPOMBE označi in opiše ugotovljene napake),  

4. Zajemalec:  
a. popravi napake,  
b. odpravi označene nejasnosti po navodilih notranje kontrole, 
c. v sloju OPOMBE pri vsaki opombi pod atributom OP_ZAJEM opiše, ali je opomba rešena  

5. Notranji kontrolor ponovno izvede notranjo kontrolo:  
a. če odkrije neodpravljene ali nove napake se ponovita koraka 3 in 4,  
b. če ni več napak, je list zaključen, 
c. pri zaključenem listu so v sloju OPOMBE označene samo izjeme (vsa vprašanja morajo 

biti rešena v okviru notranje kontrole). 
6. Ko so znotraj delovišča končani vsi listi, Notranji kontrolor izvede še kontrolo celotnega delovišča. 

V primeru napak se ponovijo koraki 3-5. Ko v delovišču ni več napak, gre celotno delovišče v 
zunanjo kontrolo. 
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7. Zunanji kontrolor pregleda celotno delovišče.  

a. pregleda vse izjeme v sloju OPOMBE, 
b. izvede atributne, geometrijske in topološke kontrole ter vsebinsko kontrolo nad 

deloviščem, 
c. v sloj OPOMBE pod atribut OP_Z_KONT napiše najdene napake,  
d. po zaključeni kontroli pripravi sloj OPOMBE za vsak list delovišča posebej in jih pošlje 

izvajalcu zajema (notranjemu kontrolorju), 
e. v primeru najdenih napak se ponovijo koraki 4-7, 
f. če napak ni več, je delovišče zaključeno. 

8. Zunanja kontrola ni dokončna, dokler niso zajeta vsa sosednja delovišča in so urejeni in 
preverjeni stiki med njimi. 
 

9. Super kontrola pregleduje celotno delovišče ali vzorčno (določen odstotek listov v delovišču). 
a. pregleda vse izjeme v sloju OPOMBE, 
b. izvede atributne, geometrijske in topološke kontrole ter vsebinsko kontrolo nad 

deloviščem, 
c. v sloj OPOMBE pod atribut RAZNO_1 ali RAZNO_2 napiše najdene napake kontrole,  
d. po zaključeni kontroli pripravi sloj OPOMBE za celotno delovišče ali za vsak list delovišča 

posebej in ga/jih pošlje izvajalcu kontrol (zunanjemu kontrolorju), 
e. v primeru najdenih napak se ponovi korak 7, 
f. če napak ni več, je delovišče zaključeno. 

 

Celotna izvedba kontrol mora potekati na eni lokaciji. Izvajalec kontrol mora na isti lokaciji 
zagotoviti delovni prostor za enega Super kontrolorja, ki ga določi naročnik. 
 
Naročnik si pridržuje pravico spremembe poteka dela v času trajanja projekta. 

2.4.4.1 Zajem 

1. Zajemalec prevzame njemu dodeljen list s strani Notranjega kontrolorja. 
2. Na lokalni disk si prenese piramide ali si sam izdela piramide vseh virov (aerofotografija, 

ortofoto, DMR, GKOT, TTN5) ter drugih pomožnih datotek za izbrani list. 
3. Naloži aerofotografije, ortofoto, skenograme TTN5, DMR, GOT ter ostale dodatne vire. 
4. Naloži 6 prednastavljenih datotek vsebine in prednastavljeno datoteko OPOMBE. 
5. Izvede zajem geometrije in atributov v skladu s pravili za zajem. 
6. Izvede predpisane atributne, geometrijske in topološke kontrole po navodilih. 
7. Po zaključku zajema pripravi zajete podatke (6 SHP datotek vsebine in datoteko OPOMBE) za 

Notranjo kontrolo. 

2.4.4.2 Notranja kontrola  

1. Notranji kontrolor si izbere list za kontrolo. 
2. Prenese si podatke izbranega lista na lokalni disk (6 SHP datotek vsebine in datoteko 

OPOMBE). 
3. Na lokalni disk si prenese piramide ali si sam izdela piramide vseh virov (aerofotografija, 

ortofoto, DMR, GKOT, TTN5) ter drugih pomožnih datotek za izbrani list  
4. Naloži aerofotografije, ortofote, skenograme TTN5, DMR, GOT ter ostale dodatne vire.  
5. Izvede predpisane kontrole. 
6. V sloj OPOMBE se označi napake in pod atribut OP_N_KONT vpiše pripombe za zajemalca. 
7. Sloj OPOMBE pripravi za Zajemalca in mu hkrati pošlje elektronsko sporočilo, kjer mu poda 

potrebna navodila za odpravo napak. 

2.4.4.3 Odprava napak po 1. notranji kontroli 

1. Zajemalec odpre OPOMBE Notranjega kontrolorja in odpravi napake, po postopku 
predpisanem za zajem. 

2. Po zaključku zajema ponovno pripravi zajete podatke za Notranjo kontrolo.  



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

  18 

2.4.4.4 2. notranja kontrola in predaja v zunanjo kontrolo 

1. Ponovi se postopek 2.3.1.2.  
2. Ko so vsi listi delovišča končani se preveri še celotno delovišče. Če so napake, se ponovijo 

koraki 2.3.1.1 in 2.3.1.2.  
3. Če napak ni, notranji kontrolor pošlje elektronsko sporočilo zunanjemu kontrolorju o prenosu 

delovišča v zunanjo kontrolo. 
4. Po končani kontroli in pravilnem zajemu delovišča, se izvajalcu kontrol in naročniku pošlje 

elektronsko sporočilo, da je delovišče po terminskem planu pripravljeno za zunanjo kontrolo. 

2.4.4.5 Zunanja kontrola pri izvajalcu kontrol 

1. Zunanji kontrolor na podlagi elektronskega sporočila opravi kontrolo delovišča prejetega po 
terminskem planu.  

2. Prenese si podatke izbranih listov na lokalni disk . 
3. Na lokalni disk si prenese piramide ali si izdela piramide vseh virov (aerofotografij, ortofota, 

DMR, GKOT, TTN5) ter drugih pomožnih SHP datotek za izbrani list 
4. Naloži aerofotografije, ortofote, skenograme TTN5, DMR, GOT ter ostale dodatne vire 
5. Izvede predpisane kontrole. 
6. V sloj OPOMBE s poligonom obkroži napako in pod atribut OP_Z_KONT opiše napako 
7. Po zaključeni zunanji kontroli izvajalcu zajema pošlje elektronsko sporočilo, da je delovišče 

pregledano in določi rok do katerega morajo izvajalci popraviti napake. 

2.4.4.6 Poprava napak, ki jih je ugotovila Zunanja kontrola 

1. Zajemalec si prenese na lokalni disk delovišče, ki je bilo pregledano s strani Zunanje kontrole. 
2. Odpravi napake, po postopku predpisanem za zajem (poglavje 2.3.1.1). 
3. Preda podatke Notranjemu kontrolorju v ponovno notranjo kontrolo.  

2.4.4.7 Ponovna Notranja kontrola 

1. Notranji kontrolor izvede notranjo kontrolo po postopku opisanem v poglavje 2.3.1.2. 
2. Če ne najde več napak, prenese končane liste delovišča v zunanjo kontrolo (6 SHP slojev 

hidrografije in sloj OPOMBE).  
3. Izvajalcu kontrole in naročniku pošlje elektronsko sporočilo, da so listi po terminskem planu 

pripravljeni za zunanjo kontrolo. 

2.4.4.8 Ponovna zunanja kontrola izvedenih popravkov 

1. Ponovi se postopek 2.3.1.5. 
2. Po zaključeni ponovni zunanji kontroli izvajalcu zajema pošlje elektronsko sporočilo, da je 

delovišče pregledano in če so še vedno napake, določi rok do katerega morajo izvajalci 
popraviti napake. 

3. Zunanja kontrola ni dokončna, dokler niso zajeta vsa sosednja delovišča in so urejeni in 
preverjeni stiki med njimi. 

2.4.4.9 Super kontrola 

Namen Super kontrole je vzdrževati kvaliteto celotnega zajema in kontrol tekom projekta. 
Naročnik (Super kontrola) si pridržuje pravico vpogleda v delo zajemalcev in kontrolorjev v 
katerikoli fazi zajema in kontrol.   
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2.5 KONTROLA KVALITETE 

V okviru masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe – VZ se izvaja notranja, 
zunanja in super kontrola. 

 Notranjo kontrolo izvaja izvajalec zajema. 

 Zunanjo kontrolo izvaja izvajalec kontrol. 

 Super kontrolo izvaja naročnik. 

2.5.1 Osnovna načela notranje kontrole 

 Osnovni prostorski obseg notranje kontrole je list. 

 Predpisane kontrole morajo biti izvedene na vseh (100%) zajetih podatkih. 

 Notranja kontrola se izvaja po objektnih tipih, vendar je med kontrolo potrebno preverjati 
tudi logično usklajenost med objektnimi tipi. 

 Izvajalec projekta s podpisano izjavo jamči, da je bila izvedena notranja kontrola v 
predpisanem obsegu. 

 Po izvedbi notranje kontrole v zajetih vsebinah ne sme biti napak, ki bi jih lahko odkrili na 
osnovi virov za zajem.  

 

2.5.2 Osnovna načela zunanje kontrole 

 Osnovni prostorski obseg zunanje kontrole je delovišče. 

 Zunanja kontrola preveri vse označene izjeme, glede na pravila za zajem. 

 Zunanja kontrola se izvede za posamezno delovišče samo 2-krat. Če po drugi zunanji 
kontroli izdelek ni sprejet s strani zunanje kontrole, izvajalec kontrol to opozori naročnika.  

2.5.3 Osnovna načela super kontrole 

 Osnovni prostorski obseg super kontrole je list ali delovišče. 

 Super kontrola se lahko izvede za isti prostorski obseg samo 2-krat. Vsako naslednjo 
kontrolo se izvajalcu kontrol šteje kot kršitev pogodbenih določil o zagotavljanju kvalitete 
izdelka in obračuna stroške izvedbe, po 5-kratni ponovitvi kršitve naročnik lahko prekine 
pogodbo. 

2.5.4 Vrste kontrol 

 Vrste kontrol so v notranji in zunanji kontroli enake. Razlika je v osnovni enoti kontrole. 
Notranja kontrola se izvaja za posamezen list in celotno delovišče, zunanja kontrola se 
izvaja za celotno delovišče.  

 Ločimo naslednje vrste kontrol: 
a) atributne kontrole   
b) geometrijske kontrole  
c) topološke kontrole  
d) vsebinske kontrole 
e) kontrola stikov  

 Podrobna opredelitev kontrol a), b) in c) je podana v Prilogi 1 tega dokumenta. 

 Vsebinska kontrola vključuje: 
d1) 3D kontrolo (fotogrametrična kontrola stereo zajema):  

o popolnost zajema,  
o pravilnost interpretacije geometrije prostorskih objektov,  
o višinsko in položajna točnost zajema, 
o 3D primerjava zajetih slojev in DMR – pregled grobih odstopanj 
o pravilnost izbire virov za zajem. 
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d2) 2D kontrolo   
o celoten pregled delovišča – preverjanje pravilnosti zajema vsebine po 

metodologiji za zajem 
o dodatni pregled popolnosti zajema 

 preverjanje ustreznosti zajema križanj vodotokov s komunikacijami 
(mostovi, prepusti) 

 pravilna usmerjenost geometrije tekočih voda 
 preverjanje pravilnosti rezanja ploskev in linij 

o pravilnost interpretacije vsebinskih atributov  
 preverjanje pravilne določitve atributov: npr. STALNOST, NIVO, 

VRSTA,SIRINA, OS 
 preverjanje pravilne kombinacije atributov 

o pravilnost določitve atributa ARSO_ID 
o pravilnost določitve atributov GEOG_IME in ID_IMENA 

 
Naročnik si pridržuje pravico spremembe vrste kontrol v času trajanja projekta. 

2.5.5 Sistematične napake in zavračanje delovišč 

Delovišče se v zunanji kontroli zavrne, ko se istovrstna napaka pojavi 5-krat. Ostale predpisane 
kontrole se ne izvede. Izvajalcu se pošlje elektronsko sporočilo o vrsti sistematične napake in 
zavrnitvi delovišča.  
Izvajalec kontrol o zavrnitvi delovišča zaradi istovrstne napake opozori naročnika.  



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

  21 

2.6 PRIPOROČENA SHEMA IZVAJANJA ZUNANJE KONTROLE  
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2.7 PREDAJA REZULTATOV V ZUNANJO KONTROLO 

 Delovišče se v zunanjo kontrolo preda v obliki 7 SHP datotek. 
 

*3_Tockovni.shp *_PloskovniPV.shp 
*_LinijskiPV.shp *_Ploskovni.shp 
*_Linijski.shp *_Dejanska_raba_VZ.shp 
 *_Opombe.shp 

 

 Oddajne SHP datoteke imajo ob vsaki predaji v zunanjo kontrolo enaka imena (številka 
ponovitve zunanje kontrole se ne odraža v imenih datotek). 

 Ob vsakokratni predaji delovišča v zunanjo kontrolo se odda tudi poročilo delovišča. 

 Poročilo delovišča se oddaj v obliki XLS datoteke, ki vsebuje naslednje informacije 
 
DELOVISCE ZAC_ZAJ ZAJET ZK1 ZK1_P ZK2 ZK2_P ZK3 ZK3_P OPOMBA STATUS 

015 15.7.2015 18.7.2015 1.8.2015 9.8.2015 - - - - -   

 

 izpolni izvajalec 
 izpolni naročnik 
  
DELOVISCE oznaka delovisca 
ZAC_ZAJ datum začetka zajema 
ZAJET datum konca zajema 
ZK1 datum predaje v 1. zunanjo kontrolo 
ZK1_P datum izvedene 1. zunanje kontrole 
ZK2 datum predaje v 2. zunanjo kontrolo 
ZK2_P datum izvedene 2. zunanje kontrole 
ZK3 datum predaje v 3. zunanjo kontrolo 
ZK3_P datum izvedene 3. zunanje kontrole 
OPOMBA morebitne opombe k delovišču 
STATUS status delovišča 
  

STATUS  

Z – zajeto  

S – urejanje stikov  

US – stiki urejeni  

K – končano  

 

 ob hkratni predaji večih delovišč je poročilo delovišča  
skupna XLS datoteka, kjer je vsako delovišče zavedeno  
v svoji vrstici tabele.  

 

 

  

                                                      
3 * - oznaka delovišča. Primer: 015_Tockovni.shp, …, 015_Opombe.shp 
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2.8 REZULTATI ODDAJE PROJEKTA 

 Izvajalec kontrole odda rezultate projekta v zaključnem elaboratu. 

 Za celotno območje zajema mora biti izvedena predpisana notranja kontrola in 
odpravljene vse napake, evidentirane v zunanji kontroli. 

 Urejeni morajo biti stiki med vsemi delovišč masovnega zajema. 

 Zaključni elaborat vsebuje: 
o 7 SHP datotek za vsako delovišče masovnega zajema (Tockovni, Linijski, 

LinijskiPV, Ploskovni, PloskovniPV, Dejanska_raba_VZ, Opombe), 
o Izjava o izvedeni zunanji kontroli in trajnem izbrisu vhodnih podatkov 
o Tehnično poročilo o opravljenih delih, ki naj vsebuje: 

 dogovorjen in dejanski terminski plan izvedbe projekta (obrazložitev 
sprememb v terminskem planu) 

 dogovorjena periodična poročila glede na opravljeno delo, 
 seznam morebitnih posebnosti in odstopanj od specifikacij pri zajemu 

in kontrolah z rešitvami, 
 opis oddane vsebine, 
 administrativni opis poteka izvedbe projekta, 
 poročilo o komunikaciji med izvajalci in naročnikom. 
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3 PODATKOVNI MODEL IN PRAVILA ZA ZAJEM 

Podatkovni model in pravila za zajem so podana v Prilogi 2 tega dokumenta. 
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4 PRILOGE 

4.1 PRILOGA 1: KONTROLE 

Atributne kontrole 
 
Legenda 
 

sklop   

1 ime atributa  

2 tip atributa 
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/ComponentHelp/esriGeodatabase/esriFieldType.htm 
 

3 zaloga vrednosti  

4,5,6,7 odnosi vrednosti atributov objekta morajo ustrezati vsaj eni od kombinacij 

 
Pomen oznak 

»prazno polje« dopuščene so vse vrednosti atributov 

črke lahko so samo črke, brez številk 

številke lahko so samo številke, brez črk 

števdec lahko so decimalne številke, brez črk 

****** vrednost mora imeti toliko znakov, kolikor je zvezdic 

NEKAJ1, NEKAJ2, … dovoljena vrednost(i) iz zaloge vrednosti 

zNEKAJ vrednost se mora začeti z NEKAJ (npr. z1 - vrednost se začne z 1) 

od>do vrednost v zaprtem intervalu 

 

http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/ComponentHelp/esriGeodatabase/esriFieldType.htm
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(1) Točkovni 

1 VRSTA GEOG_IME ID_IMENA VIS STANJE VIR DVIR 

2 esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
Integer 

esriFieldType 
Double 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
Integer 

3 1,2,3,4,5,6,7 črke,0000,8888 številke števdec,9999 1,2,3,4,9999 1,2,3,4,5 ******** 

4 1     0.1<140 9999     

4 2,3     9999 9999     

4 4,5,7     9999 2     

4 6     0.1<140 2     

 

(2) Linijski PV 

1 VRSTA OS VODNI_TOK ARSO_ID ARSOID_VIR GEOG_IME ID_IMENA IZVOR STALNOST STANJE POTEK_ZNAN NIVO TIP_TV TIP_PREH SIRINA VIR DVIR 

2 esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
Integer 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
Integer 

3 1,2,9999 1,2 1,2 z0-,1,z1-
,2,z2-,3,z3-
,4,z4-,5,z5-
,0000,8888 

1,2,3 črke,0000,8888 številke 1,2 1,2,3,4 1,2,3,4,9999 1,2 1,2,3 1,2,3,4,5,9999 1,2,3,4,5,9999 1,2,3,4,5,6,7,8,9999 1,2,3,4,5 ******** 

4 1             1 3,4 9999     1 9999       

4 1             2 3,4 2     2,3,4,5 9999       

4 2             1 3,4 9999     1 1,2,3,4,5       

4 2             2 3,4 2     2,3,4,5 1,2,3,4,5       

4 9999 2            3,4     1,3 9999 9999 9999     

5               1   9999               

5               2   2               

6 9999                                 

6 1                     1   9999       

6 2                     1   2       

6 2                     2   1       

6 2                     3   3,4,5       

7   2     1          

 
(3) Linijski 

1 VRSTA GEOG_IME ID_IMENA VIS STANJE VIR DVIR 

2 esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
Integer 

esriFieldType 
Double 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
Integer 

3 1,2,3,4,5 črke,0000,8888 številke  števdec,9999 1,2,3,4,9999 1,2,3,4,5 ******** 

4 1     0.1<140 9999     

4 2,3,4     9999 2     

4 5     0.1<140 2     
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(4) Ploskovni PV 

1 VRSTA ARSO_ID ARSOID_VIR GEOG_IME ID_IMENA TIP_SV TIP_TV TIP_PREH IZVOR STALNOST STANJE POTEK_ZNA
N 

NIVO SIRINA NADM_V VIR DVIR 

2 esriFieldTyp
e 

SmallInteger 

esriFieldType 
String 

esriField 
Type 

String 

esriField 
Type 

String 

esriFieldType 
Integer 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldTyp
e 

SmallInteger 

esriFieldTyp
e 

SmallInteger 

esriFieldTyp
e 

SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldTyp
e 

Double 

esriFieldTyp
e 

SmallInteger 

esriFieldTyp
e 

Integer 

3 1,2,3 9999,z0-,1,z1-
,2,z2-,3,z3-
,4,z4-,5,z5-
,0000,8888 

1,2,3 črke,0,8888 številke,  1,2,3,4,5,6,7, 
9999 

1,2,3,4,5,9999 1,2,3,4,5,999
9 

1,2 1,2,3,4 1,2,3,4,9999 1,2,9999 1,2,3,9999 1,2,3,4,5,6,7,8
,9999 

števdec,999
9 

1,2,3,4,5 ******** 

4       1,2,3,5,9999           

5 1 9999      1,2,3,4,5,6,7 9999 9999 1 3,4 9999 9999 9999 9999 števdec     

5 1 9999      1,2,3,4,5,6,7 9999 9999 2 3,4 2 9999 9999 9999 števdec     

5 2 z0-,1,z1-,2,z2-
,3,z3-,4,z4-

,5,z5-
,0000,8888 

     9999 1 9999 1 3,4 9999 1,2 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8 9999     

5 2 z0-,1,z1-,2,z2-
,3,z3-,4,z4-

,5,z5-
,0000,8888 

     9999 2,3,5 9999 2 3,4 2 1,2 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8 9999     

5 3 z0-,1,z1-,2,z2-
,3,z3-,4,z4-

,5,z5-
,0000,8888 

         1,2,3,4,5 1 3,4 9999 1,2 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8 9999     

5 3 z0-,1,z1-,2,z2-
,3,z3-,4,z4-

,5,z5-
,0000,8888 

         1,2,3,4,5 2 3,4 2 1,2 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8 9999     

6                 1   9999             

6                 2   2             

7 1,2                                 

7 3           2 1 2   2             

8                             -3<2200     

(5) Ploskovni 

1 VRSTA ARSO_ID ARSOID_VIR GEOG_IME ID_IMENA TIP_GRAJ TIP_OST STANJE VIR DVIR 

2 esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
Integer 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
Integer 

3 1,2 9999,z0-
,1,z1-,2,z2-
,3,z3-,4,z4-

,5,z5-
,0000,8888 

1,2,3 črke,0000,8888 številke 1,2,3,4,9999 1,2,3,4,9999 1,2,3,4,9999 1,2,3,4,5 ******** 

4 1 9999      1,2,3,4 9999 2     

4 2 9999      9999 3 9999     

4 2        9999 1,2,4 9999     

 

(6) Dejanska raba – vodno zemljišče 

1 VRSTA ARSO_ID ARSOID_VIR VIR DVIR 

2 esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
String 

esriFieldType 
SmallInteger 

esriFieldType 
Integer 

3 1,2,3,4,5 9999,z0-,1,z1-
,2,z2-,3,z3-,4,z4-
,5,z5-,0000,8888 

1,2,3 1,2,3,4,5 ******** 

4 1 z0-,1,z1-,2,z2-
,3,z3-,4,z4-,5,z5-

,0000,8888 

     

4 2,3,4,5 9999      

 
vsi sloji, razpon koordinat v D96TM 

374800<y<623800 

30500<x<193400 
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-3<z<2864 
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Geometrijske kontrole 
Točkovni sloj: 

 pravi tip geometrije in ne multipart 

 brez podvajanja (prekrivanja) znotraj sloja  
 

Linijska sloja:  

 pravi tip geometrije in ne multipart 

 najmanjša dolžina (> min > 0) 

 brez večkratnih istih lomnih točk 

 brez samopresekov 

 brez sklenitve linij 

 brez podvajanja (tudi prekrivanja) znotraj sloja (sloj mora biti enoličen v vsaki točki razen 
na stikih (točkah)) 

 brez podvajanja (tudi prekrivanja) med linijskimi sloji (prostor enoličen v vsaki točki razen 
na stikih (točkah)) 
 

Ploskovni sloji: 

 pravi tip geometrije in ne multipart 

 najmanjša površina (> min > 0) 

 brez večkratnih istih lomnih točk 

 brez samopresekov 

 sklenitev obodov 

 vrstni red lomnih točk (nesournost) 

 brez podvajanja (tudi prekrivanja) znotraj sloja (mora biti sloj enoličen v vsaki točki razen 
na stikih (linijah)) 

 

Topološke in vsebinsko pogojene kontrole 

 Površina vodne ploskve ne sme biti manjša od 150 m2. 

 Razdalja med zaporednimi lomnimi točkami objekta mora biti ≥ 0,5 m. 

 Če je zajeta širina tekoče vode pod 1m, je potrebno ta objekt preveriti. 

 Prva točka linije je vedno višja ali enaka vsaki naslednji - s tem se zagotavlja tudi pravilna 
smer vodnega toka, ki je DOLVODNO. 

 Če sta tekoča voda in prehod širša od 2 m, je zajeta tudi ploskev tekoče vode. 

 Če je zajeta ploskev tekoče vode ali prehoda, potem mora biti zajeta tudi linija tekoče vode 
ali prehoda. 

 Če je zajeta vodna ploskev, mora biti zajeta tudi dejanska raba VZ. 

 Če je slap, izvir, ponor, stopnja zajet kot točka, je vodotok ožji od 2 m. 

 Če je slap, zapornica, jez, stopnja zajet kot linija, je vodotok širši od 2 m. 

 Če je slap, zapornica, jez, stopnja zajet kot linija, mora biti zajet na ploskvi tekoče vode. 

 Če so zapornice in jezovi širši od 1,5 m, so zajeti kot ploskev in vodotok mora biti širši od 
2m. 

 Če je vodotok širši od 2m, so zapornice in jezovi zajeti kot ploskev in širši od 1,5 m. 

 Isti prostorski objekt je lahko zajet samo z eno vrsto geometrije (npr. isti jez samo kot linija, 
ne tudi kot ploskev). 

 Hidroelektrarno se zajame kot točko na osi vodotoka. 

 Hidroelektrarno se zajame kot točko znotraj ploskve jezu ali pregrade hidroelektrarne. 
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 Pod Stoječimi vodami morajo imeti vse osi (če so zajete) vrednost atributa OS = 2 
navidezna. 

 Zagotovljeno mora biti popolno prekrivanje ploskve za jez, zapornica, brod s ploskvijo 
TekočaVoda. 

 Zagotovljeno mora biti popolno prekrivanje med TekočaVoda in Brzice. 

 DejRaba VZ se ne zajema za mokrotne površine. 

 DejRaba VZ se ne zajema za stoječe vode (industrijski bazen, rekreacijski bazen). 

 DejRaba VZ se ne zajema za podzemne dele vodotokov (pokritje -> NI Dej.Rab). 

 Ploskev tekoče mora v celoti ležati znotraj ploskve dejanske rabe - VZ istega objekta. 

 Če je zajeta DejRaba, potem mora biti zajeta tudi ploskev tekoče vode. 

 Če je zajeta DejRaba, potem mora biti zajet tudi prehod na tekoči vodi. 

 Ploskev stoječe vode (jezero, bajer, vodni zbiralnik) morajo v celoti ležati znotraj ploskve 
dejanske rabe - VZ istega objekta. 

 Če je zajeta DejRaba, potem mora biti zajeta tudi ploskev stoječe vode. 

 Če je zajeta DejRaba, potem mora biti zajet tudi prehod na stoječi vodi. 

 Ploskev stoječe vode (soline, mrtvi rečni rokav) morajo v celoti ležati znotraj ploskve 
dejanske rabe-VZ istega objekta. 

 Če je zajeta DejRaba, potem mora biti zajeta tudi ploskev stoječe vode (soline, mrtvi rečni 
rokav). 

 Če je zajeta DejRaba, potem mora biti zajet tudi prehod na stoječi vodi (soline, mrtvi rečni 
rokav). 

 Nasipi so v celoti del dejanske rabe. 

 Če je zajeta DejRaba nasipa, potem mora biti zajet tudi nasip. 

 Ploskev dejanske rabe – VZ se po vrhu nasipa prereže. Rez mora sovpadati z linijo nasipa. 

 Os tekoče vode se mora začeti in /ali končati na robu ploskve. Vozlišče mora sovpadati z 
lomno točko roba ploskve. 

 Pri prehodu iz linijske v ploskovno geometrijo mora biti začetno ali končno vozlišče linije 
pripeto na lomno točko ploskve. 

 Pri prehodu iz linijske v ploskovno geometrijo vodotoka se ploskve zajame v konico in 
zvezno preide na končno širino ploskve. 

 Vsi točkovni objekti morajo biti položajno pripeti (3D snap) na vozlišča (node) ustreznih 
linijskih objektov. 

 Linije se stikajo le v vozliščih. 

 Če je zajet točkovni izvir, potem mora linijska tekoča voda teči iz izvira! 

 Če je zajet točkovni ponor, potem mora linijska tekoča voda teči v ponor! 

 Prehod ima vrednost atributa IZVOR in STALNOST enako kot gorvodni vodotok, ki teče 
vanj. 

 Zagotovljeno mora biti popolno prekrivanje med ObalnaKonstrukcija in Morje, 
TekocaVoda, StojecaVoda. 

 SHP datoteke vsebine (Tockovni.shp, PloskovniPV.shp, LinijskiPV.shp, Ploskovni.shp, 
Linijski.shp, Dejanska_raba_VZ.shp) morajo imeti polne vse atribute (NE prazna vrednost 
za atribute tipa string in vrednost 0 za atribute številčnega tipa). 

 

Kontrola stikov 

 Objekt na obeh straneh stika mora imeti enake vse atribute. 

 Končna lomna točka objekta mora imeti enake vse koordinate na obeh straneh stika. 

 Usmerjenost linijskega objekta mora biti enaka na obeh straneh stika. 
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4.2 PRILOGA 2: PODATKOVNI MODEL IN PRAVILA ZA ZAJEM 

 
 
 


