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POVZETEK

Ko ljudje vidimo pojem, ki vsebuje predznak »e-«, takoj pomislimo na nekaj pozitivnega,
nekaj, kar običajno obeta napredek, izboljšave, in tudi zemljiška knjiga je pred enim letom
postala takšna: elektronska, napredna, pozitivna, boljša, hkrati pa so jo po mnogih letih
tudi povezali z zemljiškim katastrom in katastrom stavb.
V Republiki Sloveniji imamo centralnoevropski sistem evidenc (nemško – avstrijski), ki se
je izoblikoval predvsem za pravno lastniško funkcijo. Medtem ko premičnine prehajajo v
pravnem prometu iz roke v roko, pri nepremičninah ni tako, zato so se posledično za
zaščito udeležencev v pravnem prometu začele razvijati javne knjige, ki so šele v 19.
stoletju pridobile današnjo obliko. Nastanek Franciscejskega katastra je povezan z
davčnimi reformami Marije Terezije in Jožefa II, do njegove uveljavitve pa je prišlo, ko je
Avstrijsko cesarstvo izdelalo in uveljavilo sistem katastra in zemljiške knjige.
V diplomskem delu je predstavljen razvoj zemljiške knjige in zemljiškega katastra,
predvsem na Slovenskem, kje in na kakšen način se z njima srečujemo skozi zgodovino in
kaj pomeni za današnje čase nova elektronska zemljiška knjiga.

KLJUČNE BESEDE
-

zemljiški kataster
zemljiška knjiga
kataster stavb
parcelna številka
katastrska občina
e-zemljiška knjiga
deželna deska
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SUMMARY

LAND CADASTRE AND LAND REGISTER THROUGH TIME AND THEIR
INTERCONNECTION
When we see the concept containing the prefix »e-», we immediately think of something
positive, something that usually promises progress, improvements, and one year ago the
land register also became suchlike: electronic, advanced, positive, better, and at the same
time, after many years, it became connected with the land cadastre and buildings
register.
In Republic of Slovenia we have a central European system of records (German-Austrian)
that had been formed especially for legal ownership function. While movable property
passes from hand to hand in legal transactions, that is not the case of immovable
property and thus, for protection of participants subject to legal transactions, public
registers started to develop and were finally shaped not earlier than in 19th century. The
emergence of Franziscean land cadastre is linked with Maria Theresa and Joseph II's tax
reforms, and it came into force when the Austrian Empire formed and introduced the
system of cadastre and land register.
The thesis presents the development of land register and land cadastre, especially in
Slovenia, where and how we have met them through history and what does the new
electronic land register mean nowadays.
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cadastral municipality
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1 UVOD

Kaj sploh vemo o zgodovini zemljiškega katastra in zemljiške knjige na Slovenskem? Ali
danes vemo, kaj za naše nepremičnine pomeni zemljiški kataster in zemljiška knjiga ter
kdo od njiju ima večjo težo verodostojnih informacij? Pojma zemljiški kataster in zemljiška
knjiga ljudje težko razlikujejo, kljub temu da gre za dve ločeni evidenci in za dva različna
pojma. Skozi razvoj ene in druge evidence spoznamo, da sta se ves čas skozi zgodovino
povezovali, dopolnjevali in usklajevali in da sta danes že odvisni ena od druge.
O zgodovini zemljiškega katastra in zemljiške knjige na Slovenskem je mogoče pisati zelo
veliko in se hkrati tudi veliko naučiti. Vsekakor pa na tem področju ni zanimiva le
zgodovina, temveč tudi sedanjost in napredek, ki smo ga skozi razvoj dosegli. Problem
predstavlja osveščenost ljudi pri poznavanju ene in druge evidence in uporabe le-teh.
Svet se razvija in vedno bolj se usmerja v elektronsko poslovanje na vseh področjih
človekovega življenja. Marija Terezija, ki je vzpostavila sistem zemljiške knjige, bi morda
danes celo zmajala z glavo, ko bi videla, da smo tiste velike, debele in težke knjige
zamenjali z računalniki. Sodobna tehnologija nam omogoča, da je vpis v zemljiško knjigo
hitrejši in “varnejši”1; hkrati pa z nekaj kliki na spletu pridobimo vse informacije, ki jih
potrebujemo za varen nakup nove nepremičnine.
Ko se peljemo po Sloveniji, vidimo mnogo nepremičnin, tako stanovanjskih hiš, blokov,
počitniških hišic kot tudi gozdov, njiv, travnikov; vse to so nepremičnine. Nepremičnine so
bistven del našega življenja, saj predstavljajo naše življenjsko okolje, naš vsakdan, s
katerim se srečujemo. So velikega pomena za opravljanje različnih dejavnosti in človekovo
eksistenco. Lepo in dobro je, če so naše nepremičnine vedno urejene, da se v/na njih
bolje počutimo. Poznamo pa še drugo vrsto urejenosti nepremičnin, na katero morda ne
pomislimo tolikokrat, je ne občutimo, je ne vidimo, je pa pomembna. To je seveda pravna
urejenost nepremičnin.
Kaj je pravzaprav »nepremičnina«? Na vprašanje, kaj razumejo pod pojmom
nepremičnina, so ljudje različnih starosti odgovorili sledeče:
-

»Nepremičnina je lastnina, ki ni premična.« (Aleksander, 42 let)
»Nepremičnina je hiša.« (Niki, 26 let)
»Nepremičnina je nekaj, česar ne moremo premakniti, recimo hiša.« (Robert, 27
let)

1

“Varnejši” v smislu, da danes izvirnike listin, ki so podlaga za vpis v zemljiško knjigo, hrani notar
do izdaje pravnomočnega sklepa o vpisu; pred spremembo zakona, ki je začel veljati 1. 5. 2011, pa
smo listine predložili skupaj z zemljiškoknjižnim predlogom na vložišče zemljiške knjige in po izdaji
sklepa jih je sodišče arhiviralo.

1

-

-

»Nepremičnina je stvar, ki je del zemljišča oziroma zemljišče samo, nekaj, kar je
nemogoče premakniti iz kraja, kjer je nastala oziroma se nahaja; naprimer
raznovrstni objekti, kot so vikend, stanovanje, hiša ter zemljišča.« (Urška, 26 let)
»Nepremičnina je vsako posestvo, zemljišče ali stanovanjska zgradba (hiša, blok,
...), ki ima svoj namen, strukturo in se je ne da prestavljati.« (Mojca, 39 let)
»Nepremičnina je neka posest, ki jo ima v lasti nek človek, skupaj z vsemi
zgradbami, objekti ipd.« (Roman, 18 let)
»Nepremičnina je infrastruktura (nepremična v nekih normalnih razmerah).«
(Tim, 25 let)
»Nepremičnina so vse stavbe, ki jih ne moremo premakniti (npr. hiša).« (Lara,16
let)
»Nepremičnine so pač zemlja, avto, pač vse vredne stvari, ki niso denar.«
(Maša, 16 let)
»Kot nepremičnino smatram vse objekte, vsa zemljišča.« (Pavel, 62 let)
»Nepremičnina je neka parcela.« (Jure, 11 let)
»Nepremičnina so zemljišča in objekti na njih.« (Mihaela, 45 let)
»Nepremičnina je stvar, ki ni premična: stavba, hiša.« (Tanja, 24 let)
»Nepremičnina je nek objekt, ki ni premičen. Se pravi stavba, hiša, blok ...
Nepremičnina so tudi vsi njeni deli (nad, pod, na).« (Jana, 31 let)

Ob pregledu podanih odgovorov različnih generacij lahko zaključim, da pod pojmom
»nepremičnina« ljudje razmišljamo v pravo smer, razumemo pojem, vendar vidimo
nepremičnino prej kot nek objekt, ne pa tudi kot zemljišče.
»Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi
sestavinami.” (Stvarnopravni zakonik, 18. člen). To pa pomeni, da je nepremičnina enaka
osnovni enoti zemljiškega katastra, kar pomeni, da je enaka parceli. Parcela pa je
zemljišče, ki leži znotraj neke katastrske občine in je v zemljiškem katastru označena s
parcelno številko (parc. št.). Sestavni del nepremičnin pa so tudi vse njene sestavine.
Zanje je značilno, da ne morejo biti samostojen predmet stvarnih pravic, dokler se ne
ločijo od glavne stvari. To pomeni, da so vsi objekti in zgradbe »nad«, »na« ali »pod«
zemljiščem sestavina nepremičnine, kar se imenuje načelo povezanosti zemljišča in
objekta ali načelo superficies solo cedit2. Kot nepremičnine poznamo tudi posebne dele
stavb v etažni lastnini in stavbe, ki imajo na parceli le stavbno pravico. Ta dva primera
predstavljata izjemo od načela povezanosti zemljišča. Stavbna pravica pomeni, da na ali
pod nepremičnino (parcelo), ki ni naša, s pridobitvijo stavbne pravice lahko postavimo
obljekt (s predpostavko, da razpolagamo z gradbenim dovoljenjem). Stavbna pravica ne
sme trajati več kot devetindevetdeset let, je pa prenosljiva. Etažna lastnina pa je lastnina
posameznega dela stavbe in solastnina na skupnih prostorih, delih in napravah. Nastane
na podlagi pravnega posla (sporazum ali akt o oblikovanju etažne lastnine).

2

Stvar, ki je spojena z zemljiščem, pripada zemljišču (stavbe, drevesa ...). Kar je z zemljiščem
trajno spojeno, je del terena in s tem postane last zemljiškega lastnika.

2

»Nepremičnina je zemljišče3 s pripadajočimi sestavinami.« (ZEN, 2. člen)
»Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi
sestavinami (stavbami, drevesi, podzemnimi instalacijami ipd.; sestavina je vse, kar se v
skladu s splošnim prepričanjem šteje za del druge stvari).« (notarka-luin.si).
Po rimskem pravu so bile nepremične zemljišča – določeni deli zemeljske površine z vsem,
kar je z njimi spojeno. K zemljišču je spadal tudi zračni prostor nad njim in zemlja pod
njim. Hiša, ki je bila zgrajena na zemljišču, pravno ni bila samostojna stvar, ampak le del
zemljišča.
Urejene nepremičninske evidence zagotavljajo pravno varnost lastnikom nepremičnin in
predstavljajo osnovo pri upravljanju z nepremičninami, prostorskem planiranju in
načrtovanju, obdavčitvi nepremičnin, po novem zakonu pa tudi pri dodeljevanju socialne
pomoči in subvencije kmetom. Če danes spremljamo odnos do nepremičnin, vidimo, da je
ta čisto drugačen kot v preteklih letih. Še pred nekaj leti je veliko ljudi kupilo
nepremičnino »na zaupanje«. Ni jih zanimalo, kakšno je stanje v zemljiški knjigi, ni jih
zanimalo, kaj pravzaprav vpis v zemljiško knjigo pomeni; zanimala jih je le nepremičnina
in njen čim ugodnejši nakup. Če posežemo še bolj v preteklost, so se na vasi sosedje kar
zmenili, da zamenjajo nepremičnine, na primer travnik na eni strani vasi za travnik na
drugi strani vasi, ker je bilo tako v naravi bolj praktično za njih. Morda so nekateri celo kaj
zapisali na papir, večinoma pa so se le ustno dogovorili in se je to prenašalo naprej v
naslednji rod. Danes temu ni več tako. In danes takšno prenašanje ustnih dogovorov iz
roda v rod prinese prej težave kot kaj drugega. Večina kupcev želi imeti trden dokaz, da
kupujejo nepremičnino, ki je zemljiškoknjižno urejena (vpisana) in prosta bremen. Večina
kupcev se želi vpisati v zemljiško knjigo takoj in brez ovir.
Osnova nepremičninskim evidencam v Sloveniji so zemljiški kataster, kataster stavb in
zemljiška knjiga. Zemljiški kataster je ena izmed evidenc o nepremičninah in prostoru, ki v
kombinaciji z zemljiško knjigo varuje lastnino posameznikov. Je tudi osnova za upravljanje
z zemljišči in s prostorom. Povezuje se tudi s katastrom stavb, pomemben pa je tudi v
povezavi z Gerk-i, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje uporablja za subvencije
kmetom. “Prostor” je v zadnjem času izredno veliko pridobil na pomembnosti, saj ima
vedno večji vpliv na gospodarski razvoj in tudi čedalje večjo kapitalsko vrednost. Z
informatizacijo podatkov zemljiškega katastra v Republiki Sloveniji so se ti podatki
približali uporabnikom, tako pravnim osebam, ki potrebujejo te podatke za svoje delo, kot
tudi fizičnim osebam, ki te podatke potrebujejo za lastne potrebe (Puhan, 2011, stran 5).
V diplomski nalogi se raziskuje, kako se je razvijal zemljiški kataster in zemljiška knjiga.
Skuša se ju povezati ali ovreči povezanost ene z drugo, prikazati njuno različnost in
podobnost.

3

Zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru.
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Cilj diplomske naloge je primerjati pomen in razvoj zemljiškega katastra in zemljiške
knjige, skozi primerjavo pa razložiti in ugotoviti:
- temeljni pojem zemljiškega katastra in zemljiške knjige,
- razumevanje zemljiškega katastra in zemljiške knjige,
- temeljne značilnosti zemljiškega katastra in zemljiške knjige,
- opisati razvoj zemljiškega katastra in zemljiške knjige ter njun pomen,
- analizirati in primerjati pravno-tehnične značilnosti zemljiškega katastra in
zemljiške knjige,
- ugotoviti seznanjenost ljudi z njima,
- ju primerjati z nekaterimi državami EU.
V nalogi je kot metoda raziskovanja uporabljena sekundarna analiza, ker le-ta predstavlja
raziskovalno obliko, ki temelji na predpostavki, da je mogoče proučevani pojav raziskati
na osnovi obstoječih in dostopnih relavantnih virov. Prednost te analize je, da se opira na
že obstoječa informacijska gradiva, ki so večinoma dostopna na internetnih straneh, ter
gradiva različnih avtorjev v člankih, zbornikih in tudi učbenikih. Delno se poskuša uporabiti
tudi primerjalno metodo, kajti z njo se lahko ugotavlja družbeni pojav v različnih družbeno
zgodovinskih razmerah. Naloga te metode je, da skozi sistematično opisovanje različnih
obdobij zemljiške knjige in zemljiškega katastra le-te pojasni. Z deduktivno metodo
sklepanja pa na podlagi teorije oziroma splošne zaznave ugotavlja odvisnost med
zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom oziroma med njunimi pojavi in procesi. Na koncu
se poskuša z anketiranjem ugotoviti poznavanje in uporabo zemljiške knjige in
zemljiškega katastra in ali smo seznanjeni z novostmi, ki jih prinašata.
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2 OPREDELITEV UPRAVE, DRŽAVNE UPRAVE IN JAVNE
UPRAVE

2.1 SPLOŠNO O UPRAVI
Uprava je v sodobnem svetu eden od družbenih dejavnikov, ki imajo pomemben vpliv na
vsa področja človekovega organiziranega delovanja, s tem pa tudi na celoten gospodarski,
socialni, kulturni in splošni družbeni razvoj. Z upravo se praktično srečujemo na vsakem
koraku, ne glede na naloge in področja, na katerih delujemo (Rakočevič, 1994, str. 7).
Pojem uprave je izredno težko opredeljiv in je med teoretiki upravnega prava tudi eno
najbolj spornih vprašanj, zato je bilo proučevanje uprave in njeno definiranje kot pojma
vedno obravnavano z dveh vidikov, in sicer: funkcionalni (materialni) in organizacijski
vidik (formalni) (Pusić, 1996, str. 8).
S pojmoma upravljanje in uprava se ne srečujemo samo na področju javne sfere, temveč
povsod tam, kjer imamo opravka z organizacijami. Organizacija pa je skupina ljudi, ki
delujejo skupaj, da bi dosegli določen skupen cilj. Cilji organizacije so odvisni od potreb
oziroma interesov njihovih članov, odločitve o ciljih pa so pogojene z informacijami o
dejanskem stanju ter z informacijami o tem, na kakšne načine je mogoče priti do različnih
ciljev. Pojem uprava je ožji od pojma upravljanje. Pri funkcionalni opredelitvi odgovarjamo
na vprašanje, kakšna dejavnost je uprava, pri organizacijski pa, kateri subjekti
predstavljajo upravo. Uprava je torej del upravljanja v organizaciji, in sicer tisti del, v
katerem se odločitve o ciljih organizacije konkretizirajo v smeri doseganja določenega
cilja. Uprava ne pomeni odločanja o ciljih, temveč izvrševanje teh ciljev (Virant, 2004, str.
15).
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj razmišljanj oziroma opredelitev uprave slovenskih
teoretikov, ki se glede opredelitve pojma uprave zelo razlikujejo.
»Uprava je del upravljanja v organizaciji, in sicer tisti del, v katerem se odločitve o ciljih
organizacije konkretizirajo v smeri doseganja določenega cilja.” (Virant, 2004, str. 18).
»Uprava je središčni pojem znanosti o upravi.« (Vlaj, 2004, str.11).
»Celokupnost fizičnih ali pravnih oseb, pooblaščenih za odločanje na posameznem
področju, med katerimi velja organsko utrjen sistem medsebojnih razmerij, pooblastil in
odgovornosti, nadarjenosti in podrejenosti, imenujemo uprava. Imenujemo jo formalna
uprava. Z istim izrazom uprava pa pogosto označujemo tudi sam proces sprejemanja
odločitev, odločanje kot posebno dejavnost. To je uprava v materialnem smislu.« (Bučar v
Brejc, 1996, str. 5).
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Vsekakor pa vse te opredelitve kažejo na dva pomena, ki ju ima pojem uprava: enkrat z
njim označujemo določeno vrsto organizacije, drugič pa določeno dejavnost.
Uprava je nujno potrebna dejavnost, ki omogoča izvrševanje temeljnih (osnovnih) nalog
na najrazličnejših področjih, kar je največkrat zelo zapleteno ter zahteva vrsto dejavnosti,
ki sicer ne pomenijo neposrednega opravljanja temeljne dejavnosti, vendar pa brez njih te
sploh ne mogoče uspešno izvajati (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 46).

2.2 RAZLAGA TEMELJNIH POJMOV JAVNA UPRAVA
Javna uprava je del javnega sektorja, ki opravlja družbene dejavnosti s ciljem varovanja
javnih koristi po netržnih načelih. Pojem javne uprave ni enotno definiran. Je širši od
pojma državna uprava in zajema poleg organov državne uprave še uprave lokalnih
skupnosti ter pravne osebe javnega prava, ki so nosilci javnih pooblastil, in druge nosilce
javnih pooblastil.
Slika 1: Shema javne uprave

Vir: lasten
Javna uprava in javni sektor sta medsebojno povazana pojma; še več, gre za dve plati iste
medalje: javna uprava bdi nad javnim sektorjem, slednji je pod njenim vodstvom in
nadzorom. Naloga javne uprave je izvrševati oblast, izvajati javne službe in druge javno
pomembne dejavnosti tudi v območju tako imenovanega javnega sektorja (Bohinc, 2005,
str. 31). Javna uprava so državne organizacije teritorialnega tipa in organizacije
funkcionalne ter personalne narave, ki opravljajo naloge javnega prometa. Te pa
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zagotavljajo dobrine, ki jih ni mogoče pridobiti po načelih tržne menjave, temveč jih mora
zagotoviti država po svojih mehanizmih.
Lokalno samoupravo je Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava) uvedla kot
pravno sistemsko institucijo in jo opredelila kot eno svojih temeljnih demokratičnih načel.
Načelo decentralizacije oblasti oziroma jamstvo lokalne samouprave je umeščeno med
uvodne splošne določbe Ustave, ki opredeljujejo vrednote slovenske države in načela
družbene ureditve. Tako je v skladu z 9. členom Ustave prebivalcem Republike Slovenije
zagotovljena lokalna samouprava. Po Ustavi uresničujejo prebivalci lokalno samoupravo v
občinah in drugih lokalnih skupnostih (138. člen Ustave RS). V pristojnost občine spadajo
lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki se nanašajo samo na prebivalce
občine, ter posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih nanje prenese država z
zakonom in ob zagotovitvi sredstev, pri čemer opravlja nadzor nad zakonitostjo,
primernostjo in strokovnostjo dela njihovih organov (140. člen Ustave).
Javna služba je dejavnost, preko katere se zadovoljujejo potrebe po javnih dobrinah in
storitvah, ki jih zagotavlja državna oziroma lokalna skupnost. Delimo jih na gospodarske
(transport, pošta, energetika, …) in negospodarske (šolstvo, zdravstvo, kultura, …).
Javni sektor Vlada RS praviloma razume širše kot javno upravo. Javni sektor zajema
celoto državnih organov in uprav lokalnih samoupravnih skupnosti, javnih agencij, javnih
skladov, javnih zavodov in javnih gospodarskih zavodov ter drugih oseb javnega prava, če
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, ter še javna
podjetja kot izvajalce javnih služb na področju gospodarske infrasturkture.
Kaj vse nam zagotavlja javna uprava?
-

Dobrine, ki jih ni možno individualizirati,
dobrine, katerih proizvajalci so po naravi stvari v monopolnem položaju nasproti
uporabniku (energetika),
dobrine, ki morajo biti na voljo vsem ljudem (zdravstveno varstvo, osebna in
premoženjska varnost, osnovna izobrazba). (Bučar, 1969, str. 45 - 46).

Javno upravo srečamo povsod tam, kjer imamo opravka z državnimi institucijami in
organizacijami, ki opravljajo naloge javnega pomena.
Načela delovanja javne uprave so naslednja:
- naloge javne uprave izhajajo iz politike, izvajajo pa jih javni uslužbenci na podlagi
racionalnih odločitev,
- organizacija in delovanje uprave temeljita na predpisanih pravilih,
- pravila za izvajanje nalog so tehnične in zakonite narave, ki zahtevajo
usposobljene posameznike,
- naloge se funkcionalno delijo in se izvajajo v okviru opredeljenih odgovornosti,

7

-

organizacija in izvajanje nalog potekata hierarhično, večina dela je
centraliziranega,
javni uslužbenci izvajajo naloge na podlagi zahtev in v okviru izobrazbe ter
usposobljenosti,
pri izvajanju nalog se sledi javnemu interesu, ki postavlja razmejitve glede na
osebni interes (Lane, 2000, str. 2).

Včasih se je na javno upravo gledalo kot na nujno zlo družbe in nihče ni gledal na to, da
bi delovala v smeri izboljšanja in učinkovitosti. Vendar pa je z nastopom tržnega
gospodarstva javna uprava v Sloveniji dobila vlogo pomembnega dejavnika razvoja.

2.3 RAZLAGA TEMELJNIH POJMOV DRŽAVNA UPRAVA
Državna uprava je del javne uprave. Z državno upravo razumemo dejavnost, ki se po
določenih značilnostih razlikuje od drugih državnih dejavnosti, to je zakonodaje in
sodstva. Če izhajamo iz načela delitve oblasti in državnih funkcij na zakonodajno, izvršilno
in sodno, je državna uprava instrument države za izvajanje njenih izvršilnih funkcij. Bolj
preprosto povedano skrbi torej za to, da se naloge in cilji države ustrezno izvršujejo
oziroma dosegajo. Pri tem lahko državna uprava v primeru potrebe nastopa tudi oblastno
(»oblast pomeni možnost prisilnega uveljavljanja svoje volje in odločitev«)
(egradiva.fl.uni-mb.si).
V funkcionalnem smislu zajema državna uprava izvrševanje dejavnosti in nalog izvršilne
veje oblasti, v organizacijskem smislu pa je to skupek organov (izvršilnih in upravnih), ki
te funkcije opravljajo. V vsaki državi zakoni ali drugi splošni pravni akti določajo, kateri
organi se v državi štejejo za organe državne uprave.
V organizacijskem smislu lahko rečemo, da opravljajo aktivnosti državne uprave naslednji
organi:
- Vlada (ministrstva s svojimi organi v sestavi) je organ izvršilne oblasti in najvišji
organ državne uprave. Opravlja politično, izvršilno in upravno funkcijo. Vlada v
skladu z Ustavo, zakoni in drugimi splošnimi akti Državnega zbora usklajuje,
usmerja in določa izvajanje javne politike. Državnemu zboru predlaga v sprejem
zakone, nacionalne programe, državni proračun in druge splošne akte. V zadevah
Evropske unije predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo ter uveljavlja njena
stališča.
- Upravna enota4 je del javne uprave, ki deluje v kompleksnem in stalno
spreminjajočem se okolju, ki ga ustvarjajo predvsem zahteve po kakovosti,
uspešnosti in učinkovitosti dela.
V funkcionalnem smislu pa je bistvo državne uprave v dejavnostih uresničevanja
veljavnega družbenega in pravnega reda v dejanskem življenju, to je v zagotavljanju
4

Upravne enote so bile ustanovljene 1. 1.1995 z Zakonom o državni upravi.
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obstoja in urejenega delovanja družbe ter temeljnih pogojev za življenje in delo v državni
upravi. Izvršilno-upravni organi so odgovorni, da se zakoni in druge odločitve
predstavniškega telesa dejansko uresničujejo. Pri tem ima državna uprava več temeljnih
funkcij, ki jih lahko razvrstimo po različnih kriterijih in v različne skupine: regulativno, ki je
oblastvene narave (izdajanje splošnih in posamičnih pravnih aktov in nadzor nad njihovim
izvajanjem), pospeševalno (to so neoblastne dejavnosti, katerih cilj je zagotavljati pogoje
za delovanje in razvoj posameznikov in njihovih organizacij ter posameznih dejavnosti),
servisno (pri kateri gre za nudenje strokovne in tehnične pomoči predstavniškim
organom). Glede na dejstvo, da nastopa državna uprava v primerjavi z drugimi subjekti
pogosto z močnejšo voljo, lahko zadeve, ki jih opravlja, razdelimo tudi na avtoritativne (te
se opravljajo oblastno na podlagi javnih pooblastil) in na neavtoritativne zadeve. V
funkcionalnem smislu pa je bistvo državne uprave v dejavnostih uresničevanja veljavnega
družbenega in pravnega reda v dejanskem življenju (Fakulteta za logistiko, 2012).
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3 MESTO ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN ZEMLJIŠKE KNJIGE V
JAVNI IN DRŽAVNI UPRAVI

3.1 ZEMLJIŠKI KATASTER
3.1.1 SPLOŠNO O ZEMLJIŠKEM KATASTRU
Sama beseda “kataster” izvira iz latinščine iz srednjega veka. Ena izmed razlag, ki nam jo
podaja Du Cange5, je razlaga, da je to knjiga (kodeks), v kateri so zapisane posesti po
lastnikih.
Že iz zgodovine je razvidno, da je kataster nastal kot podlaga za odmero dohodka od
zemljišč, torej na kratko zemljiškega davka. Glede na njegov nastanek ločimo tri
katastrske operate, ki se imenujejo po avstrijskih cesarjih; to so terezijanski, jožefinski in
franciscejski, ki imajo vsak svoje značilnosti (Ribnikar, 1982, str. 321).
Zemljiški kataster je temeljna nepremičninska evidenca o zemljiščih, pri čemer je
najmanjša enota v pravnem prometu z zemljišči parcela. Parcela je strnjeno zemljišče z
evidentirano mejo in določeno številko – parcelno številko, ki leži znotraj ene katastrske
občine. V zemljiškem katastru so vpisani podatki glede zemljišč, in sicer so to lega
zemljišča, oblika, površina, katastrski razred ter podatki o lastnikih zemljišč, upravljalcih,
dejanski rabi, boniteta zemljišča in zemljišče pod stavbo, podatki o komunalni
opremljenosti parcele, stavbe ali dela stavbe, povezuje pa se tudi s katastrom stavb, kjer
lahko pridobimo podatke o identifikacijski številki stavbe, podatke o številu etaž v stavbi,
podatke o letu izgradnje stavbe, podatke o številu posameznih delov stavbe in podobno.
Zemljiški katastrski prikaz – ZKP je od leta 1998 v celoti digitaliziran (e-prostor.gov.si).
Posameznim občinskim in državnim službam služi zemljiški kataster kot podlaga za
vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in
obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture,
dodeljevanje subvencij kmetom6 itd. (lgb.si).
Pravzaprav lahko rečemo, da je zemljiški kataster centralna informatizirana zbirka
podatkov. Vodijo ga upravni organi – geodetske pisarne, Območne geodetske uprave in
glavni urad. To vodenje opravljajo preko lokalnih baz in s posebno aplikacijo – PREG
5

Charles du Fresne, sieur du Cange (tudi Ducange, Du Cange) (rodil se je 18. 12. 1610 v Amiensu,
umrl 23. 10. 1688 v Parizu) je bil francoski pravnik, zgodovinar in leksikograf (Lejay, Paul,1909).
6
GERK – sistem grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev, ki se povezuje z DOF-om iz
zemljiškega katastra. DOF se uporablja kot osnovni sloj v aplikacijah geografskih informacijskih
sistemov (GIS), za prostorsko načrtovanje, za načrtovanje geodetskih del na terenu, za dopolnitev
informacij klasičnim topografskim načrtom, kot osnovo za nastavitev katastra trajnih nasadov, za
pomoč pri simulacijah in vizualizacijah prostora ter dogodkov v prostoru, za odkrivanje degradacije
prostora, za zajem dejanske rabe zemljišč na MKGP in podobno (rkg.gov.si).
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PROSTOR, ki poleg ažuriranih podatkov omogoča tudi izpis, izris, izdajo in pregled
podatkov zemljiškega katastra (e-prostor.gov.si).
3.1.2 ZEMLJIŠKI KATASTER KOT DEL JAVNE UPRAVE
Geodetska služba skrbi za osnovne podatke o prostoru in nepremičninah v urejenih
zbirkah podatkov ter zagotavlja storitve, povezane z evidentiranjem sprememb v prostoru
in na nepremičninah, izvaja koordinacijsko vlogo na področju nepremičninskega sistema in
prostorske podatkovne infrastrukture ter v sodelovanju z Ministrstvom za finance uvaja
množično vrednotenje nepremičnin z namenom zagotoviti temelje za uspešno in
učinkovito upravljanje z nepremičninami ter zagotoviti podatke za objektivno in celovito
obdavčenje nepremičnin ter izboljšanje učinkovitosti trga z nepremičninami. Zagotavlja
pogoje za izvajanje geodetskih meritev in za skladnost državnega koordinatnega sistema z
evropskim koordinatnim sistemom. Strateški cilji podpirajo razvoj nepremičninskega
sistema in razvoj topografskega sistema z namenom podpore izvajanju politike urejanja
prostora in okolja ter kmetijske in zemljiške politike na podlagi nepremičninskih in
prostorskih podatkov oziroma na teh podatkih temelječih kazalcih.
Razvoj osnovnega geodetskega sistema z namenom razvoja sodobnih metod geodetske
izmere, zajemanja podatkov in uvajanja novih storitev, temelječih na satelitski tehnologiji
pri določanju položaja (lokacijske storitve) je prav tako eden izmed strateških ciljev
geodetske službe (gu.gov.si).
3.1.3 ZGODOVINA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA NA SLOVENSKEM
Na začetku drugega tisočletja je večina slovenskega ozemlja postopno prehajala v last
posvetnih in cerkvenih zemljiških gospodov, nemških uradnikov, cerkvenih
dostojanstvenikov ter tako postala last salzburške in oglejske nadškofije ter fevdov
nemških grofov ali samostanov. Fevdalni podložniki so delali tlako, oddajali del pridelkov
ter plačevali različne davščine. Za obremenitev podložnikov so njihovi gospodarji
potrebovali urbarje7, ki so predhodniki sedanjega zemljiškega katastra in zemljiške knjige.
Urbarji so bili popisi zemljiške posesti po kmetijah in vseh dajatev ter služnosti od njih.
Prvi urbarji na Slovenskem izhajajo iz 12. stoletja. Zaradi neurejenih davčno-lastniških
razmer je cesar Karel VI. na območju današnje Lombardije8 s posebnim patentom naročil
davčno ovrednotenje posesti.
Glavni
-

temelji ovrednotenja so bili:
določitev lastništva nad zemljišči,
izmera velikosti in obsega zemljišča,
ocenitev vrednosti zemljišča in

7

Urbar je bila v srednjem veku knjiga, v kateri so bile popisane podrejene posesti, njihovi uživalci
(kmetje), njihove dajatve, obveznosti in služnosti zemljiškemu gospodu (fevdalnemu gospodu).
8
Lombardija (v italijanskem izvirniku Lombardia [lombardìja]), je ena od dvajsetih dežel, ki
sestavljajo Italijo.
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-

donosnost zemljiških kultur.

Ta določila za davčno ovrednotenje posesti so pomenila začetek zemljiškega katastra, kot
ga poznamo še danes.
V 16. stoletju je bila osnova za obdavčenje imenje (Gült), to je dohodek zemljiškega
gospoda od lastne zemlje in od podložnikov. Na podlagi prijav sestavljene registre imenj
imenujemo imenjske9 knjige. Nastale so z razvojem obdavčenja zemljišč, ki so bila v lasti
plemstva, duhovščine, cerkve, mest; obdavčitev pa je bila določena na osnovi napovedi.
Za Kranjsko je prva imenjska knjiga javno prikazana leta 1536. Zaradi nepravilnosti pri
vpisih so leta 1615 kranjski odborniki predlagali ugotavljanje pravega stanja. Leta 1618 so
nastavili novo imenjsko knjigo, vendar pa zaradi razdrobljenosti zemljiške posesti na
Kranjskem niso mogli uspešno voditi evidence zemljišč in davkov vse do davčne
ratifikacije v času Marije Terezije. Z uvedbo stabilnega katastra in nove zemljiške knjige v
prvi polovici 19. stoletja je imenjska knjiga postala za davčno upravo nepotrebna, zato so
jo opustili.
Kot prelomno obdobje za slovensko geodezijo štejemo čas vladavine Avstro – Ogrske in
cesarice Marije Terezije. Marija Terezija je bila hčerka Karla VI. Pripravila je več vrst
upravnih reform tako imenovanega razsvetljenega absolutizma. Z njim je želela doseči
centralizacijo državne uprave in na podlagi izkušenj iz Lombardije enoten sistem pobiranja
davkov (Slak, 2008, str. 42).
Prvo splošno štetje prebivalstva in popis zemljiške posesti so v okviru davčne rektifikacije
opravili leta 1754, v popisu so strogo ločili posest na dominikalno10 in rustikalno zemljo11.
Popisni operat12 so izdelali kresijski uradniki ter graščinski oskrbniki, pri ocenitvah pa so
bili navzoči tudi krajevni župani in predstavniki kmetov. Ta terezijanski kataster13 še ni
vseboval izmere posesti, zatorej še ni imel vseh značilnosti današnjega katastra. Za popis
so uporabili le skice zemljiške posesti fevdalcev in cerkve, če so obstajale. Podatki, ki so
bili zajeti v tem katastru, niso vsebovali točne izmere zemljišč, temveč je bila njihova
velikost le ocenjena, in sicer njivske površine po povprečnem donosu sena in otave,
gozdne parcele pa so ocenili na podlagi količine dnevnega dela v gozdu (Ribnikar, 1982,
str. 321). Torej gre za izredno pavšalno izmero zemljišč. Nato pa je Marija Terezija leta
1764 ukazala armadi novo kompleksno izmero vseh kronskih dežel monarhije. Izvedbo
meritev je v celoti prevzela leta 1766 ustanovljena Vojaška akademija Marije Terezije. Ta

9

Imenjsko knjigo je Narodnemu muzeju oziroma arhivu v letih 1937, 1938 in 1939 izročilo
Predsedstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani.
10
Dominikalna zemlja je bila fevdalna posest, ki jo je uporabljal fevdalec sam.
11
Rustikalna zemlja je obsegala dedno ali zakupno kmetijsko posest podložnikov.
12
Operát – navadno v zvezi katastrski operat izčrpno, strokovno dokumentiran opis zemljišča
glede na izmero, kakovost, kulturo, lastništvo.
13
Terezijanski katastrski operat je bil izdelan v letih 1748 in 1756. Shranjen je bil na Deželnem,
kasneje Okrožnem sodišču, nato pa prevzet v AS. Arhivsko gradivo terezijanskega katastra za
Kranjsko je ohranjeno skoraj v celoti.

12

izmera je trajala kar 23 let in se je končala v času vladavine cesarja Jožefa II., ki je leta
1780 nasledil Marijo Terezijo (Slak, 2008, str. 42).
Terazijanski katastrski operat so sestavljali trije deli:
- kmečke ali rustikalne napovedi,
- zemljiškogosposke napovedi ali dominiklane,
- obračunske tabele
Veljalo je pravilo, da morajo kmetje dati svoje napovedi ločeno od zemljiških gospodov.
Za gosposko posest se je štela tista posest, ki je bila vpisana v imenjsko knjigo že leta
1618, ostale posesti, ki so jih gospodje pridobili z odvzemom kmetom, pa je bilo potrebno
popisati in napovedati na obrazcih A, B, C in D (Ribnikar, 1982, stran 321).

NAMEN

VSEBINA

POSEBNE
RUBRIKE

OBRAZEC

Tabela 1: Opis obrazcev A, B, C in D

A

Napoved dohodkov od
dominikalnih zemljišč,
ki so jih zemljiški
gospodje obdelovali v
svoji režiji.

Vpis
katastrske
kulture
(njiva, travnik, vrt,
pašnik, gozd).

B

Napoved dohodkov od Vinogradi.
dominikalnih zemljišč,
ki jo jih zemljiški
gospodje obdelovali v
svoji režiji.

C

Napoved dohodkov od Mlini in ribniki.
dominikalnih mlinov in
drugih obratov na
vodni
pogon
ter

Vpis lokacije in imena zemljišč, število
parcel iste kulture, za njive in vrtove
velikost parcel, izražena v količini
posejanega žita, napoved o setvi,
strnišče ajde, število travnikov in
pridelek sena in otave, ki so ga
napovedali v eno- ali dvovprežnih
vozovih, napoved ravninske in planinske
paše ter gozdov; pri gozdovih ločena
napoved za gozdove s trdim in mehkim
lesom ter količina stavbnega lesa in lesa
za kurjavo.
Vpis lokacije in imena vinograda, število
vinogradov, površina, preračunana na
mernike in pridelek vina v vedrih. Ločiti
kakovostni razred na dobro in slabo
vino. Ocenitev donosa vinograda,
izražena v denarju nemške veljave.
Vpisane tudi dajatve v denarju ali vinu,
ki so jih morali dajati podložniki
desetinskim gospodom.
Vpis podatkov o imenu mlina in vode, ki
je mlin poganjala, število kamnov ali
stop, letni dohodek od mlina ter izdatki
za vzdrževanje mlina, podatki o ribah,
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D

napoved za dohodke
od ribnikov.
Napoved
dohodkov
gospostva
za
vse
podložniške
obveznosti.

nalovljenih v ribniku.
Podatki sumarno za Dajatve v žitu ali denarju, dajatve v
vsakega
tlaki, vrednost pašnih in gozdnih pravic,
posameznega
pravic do lesa in stelje, malih pravic,
podložnika.
prediva; dohodki od primščine, od
odkupa, izdatki s poravnavo letnega
davka, kontribucija, remanenčni davek,
izdatki za cerkvene ustanove, za
župnika, kaplana, mežnarja, izdatki za
plače uradnikov, izdatki v zvezi z
razglašanjem naznanil, prenašanjem
pošte, izdatki za vojsko, za nastanitev
vojske, za popravila svojih poslopij.

Vir: Ribnikar (1982, stran 322-323)
Zapisi dominikalnih napovedi so bili zapisani na roko in večkrat popravljeni.
Kmečke napovedi so bile zbrane na obrazcih E, F in G.

E

F

G

POSEBNE
RUBRIKE

VSEBINA

NAMEN

OBRAZEC

Tabela 2: Opis obrazcev E, F in G

Napoved
obsega Zajetje podatkov o
kmečke zemlje.
lastniku posesti in
vrsti lastništva ter
velikost posestva,
donos
od
njiv,
travnikov in gozdov.
Napoved
kmečkih Enako
kot
pri
mlinov
in
drugih dominikalni
obratov na vodni napovedi.
pogon.
Napoved desetinskih Potrebno
navesti
dajatev in kolektur.
podatke
o
prejmniku desetine
in njeno višino.

Prikazuje strukturo posesti glede
pravnega značaja in obsega ter
stanje katastrskih kultur.

Z dodatnim zapisom, ali je mlin
obratoval na stalni ali nestalni vodi,
iz česar so razbrali obratovalni čas in
kvaliteto mlina.
Zajete vse nabirne obveznosti
podložnikov
do
duhovnikov,
mežnarjev, učiteljev; napovedi so
bile v denarju in naturalijah, zajete
pa so tudi dajatve za odvetnike.

Vir: Ribnikar (1982, stran 323-324)
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Ti obrazci so bili tiskani. Vse podatke je zbral kalkulant, pregledal in overil pa jih je
preglednik.
Pri terezijanskem katastrskem operatu so bili torej dohodki od zemljišč napovedani
deloma v denarju, deloma pa v naturalijah. Tej izmeri je leta 1785 sledila
davčnokatastrska izmera celotne monarhije, ki jo je leta 1784 uzakonil Jožef II.; vendar
pa osrednja Slovenija, takratna Kranjska, zemljiškokatastrskih map kot sestavnih delov
davčnega operata še ni imela. Delo pri vzpostavitvi novega katastrskega operata so začeli
z določitvijo mej katastrske občine. V okviru posamezne katastrske občine pa so bila
zemljišča razdeljena na osnovi topografske lege na več manjših zaključenih posestnih
enot, ki so jih imenovali ledine, v okviru le-teh pa so opravili popis in izmero posameznih
zemljiških parcel. Jožefinski katastrski operat je bil v uporabi le od novembra 1789 do
konca aprila 1790. Operat vsake katastrske občine obsega fasijsko knjigo, liste
individualnih izvlečkov – posestni list in izvlečke davčne subrepatriacije po abecednem
seznamu posestnikov. Obrazec posestnega lista je imel naslednje rubrike: topografska
številka parcele, ime ledine in katastrska kultura parcele, površina parcele po izmeri,
kontrolirani donos zemljišča in donos celotnega posestva. V glavi obrazca so bili zajeti še
podatki o gospostvu, okrožju, ime in priimek posestnika, hišna številka, občina in tekoča
številka lastnika v okviru občine. Posestni list je imel na zadnji strani še pomožni obrazec,
v katerega se je zapisal denarni izračun donosa posameznih katastrskih kulturnih zemljišč
in izračun vsote zemljiškega davka, ki jo mora posamezni posestnik plačati. Leta 1786 je
bilo uzakonjeno načelo dedovanja kmečke posesti po najstarejšem sinu, na podlagi
davčnokatastrskih popisov pa so bile olajšane tudi različne podložniške dajatve (Triglav,
2009, str. 348).
Samo delo pri izmeri in popisu zemljišč je potekalo tako, da so najprej ugotovili in določili
meje katastrske občin, nato pa so z zastopniki sosednje občine opravili obhod mej. Pri
izmeri je vedno moral sodelovati lastnik zemljšča in uradnik, ki je zapisal ugotovljene
izmere. Meritev se je opravljala z različnim merilnim orodjem, in sicer:
- lesena letev v izmeri ene dunajske klaftre, njena dolžina pa je morala biti
razdeljena na šest enakih čevljev,
- merilna veriga, ki je morala meriti točno deset dunajskih klafter, ali vrv, ki je lahko
merila enajst dunajskih klafter,
- šest do osem lesenih drogov, dolgih najmanj osem do devet čevljev. To merilno
sredstvo so uprabljali na pobočjih in po strminah (Ribnikar, 1982, str. 325).
Vojne s Francozi so dalj časa onemogočale izvajanje terenskih zemljemerskih del, zato je
avstrijski cesar Franc I. dne 23. 12. 1817 izdal nov patent o zemljiškem davku, ki je
obsegal tudi ukaz o nadaljevanju tako imenovanega detajlnega ali ekonomskega
katastrskega merjenja v kronskih deželah in določa financiranje patenta. Cesarjeva
komisija za regulacijo zemljiškega davka je pripravila izvedbo novega stabilnega katastra,
za katerega se je kasneje uveljavilo še danes splošno uporabljeno ime franciscejski
kataster. Ta patent določa, da se mora napraviti za vsako upravno občino zaključena
katastrska mapa v Cassinijevi kartografski projekciji v merilu 1: 2880. Za gorske in
15

nekatere neposeljene predele je bilo določeno merilo 1: 5760, za mesta in druga
intenzivno poseljena območja pa merilo 1: 1440 ali 1: 720.14 Načeloma je bila podloga za
novo katastrsko izmero vzeta iz jožefinskega katastrskega operata, ki so ga morali
izpopolniti.
V takratnih kresijskih zemljiških uradih je že od konca 18. stoletja delovala urejena
zemljiškokatastrska služba, ki je vodila zemljiško knjigo, lastniške predknjižbe, davčne
ocenitve ter vsa sprotna zemljemerska in kartografska dela v zemljiškem katastru. Sama
izmera je bila za takratne čase izredno natančna ter je pomenila velik uspeh na področju
geodezije in zemljemerstva. Zanimivo je tudi vedeti, da v času nastanka grafične izmere
metrski sistem še ni bil uveljavljen. Dolžine so merili v sežnjih, površine pa v oralih.
Manjša enota seženjskega merskega sistema je čevelj (en seženj ima šest čevljev).
Razpolagali so že z merilnimi inštrumenti (Instruction zur Ausführung der zum Behufe des
allgemeinen Catasters in Folge del 8 ub 9 Paragraphes del Allerhöchsten Patentes vom 23.
12. 1817 angeordneten Landes-Vermeβung, 1824, str. 41).
Izmera je potekala v več fazah. Pred začetkom meritev pa so že vnajprej določili
geodetsko osnovo za merjenje in tako določili grafično mrežo za merjenje. Tako smo
dobili prve mapne liste, za katere je bila predvidena površina ene kvadratne milje. Merilni
inšturmenti so bili že bolj izpopolnjeni, in sicer so že začeli uporabljati merilno mizico,
vodno tehtnico, ravnilo, risalni pribor in 10 col dolgo merilno verigo. Meritve so opravljali
od zgodnje pomladi do pozne jeseni, čez zimo pa so te podatke obdelali in vpisali na
katastrske mape.
Franciscejski kataster je že imel dva dela, in sicer spisovnega in grafičnega. Prav tako je
danes sestavljen zemljiški kataster. V spisovnem delu so bili vpisani vsi podatki o izmeri in
lastniku. Ta del so sestavljali: zapisnik zemljiških in stavbnih parcel, prikaz površine in
kulture, abecedni seznam lastnikov, popis mej in pisna dokazila o imenovanju. Kranjski
operat ni vseboval zadnjih treh sestavnih delov franciscejskega katastrksega operata.
Grafični del pa so predstavljale originalne katastrske mape, indikacijska skica15, mapna
kopija in rektifikacijska mapa (Ribnikar, 1982, str. 329-331).
Kataster zemljišč je postal podlaga davčnega sistema, zemljiška knjiga in mapa, trden in
splošno veljaven pravni dokument, zemljiškokatastrska služba pa eden od temeljev
upravnega aparata kresije. Poleg te lastninsko-davčne funkcije so se mape novega
14

Merilo 1: 2880 s svojim nenavadnim razmerjem izhaja iz seženjskega merskega sistema, ki se je
uporabljal v tistem času. Osnovno merilo pri izvedbi katastrske izmere je bilo določeno tako, da
pomeni 1 palec na načrtu 40 sežnjev v naravi. Ker ima v seženjskem merskem sistemu seženj 6
čevljev in čevelj 12 palcev, velja, da je 1 palec na načrtu 40 x 6 x 12 = 2.880 palcev v naravi.
Merilo so na kratko označevali v obliki 1` = 40 °. Površina kvadrata 40 sežnjev znaša torej 1600
sežnjev ali 1 oral.
15
Indikacijska skica je grafični naris zemljišč, izdelan v merilu 1 : 2880, kar pomeni, da en list
originalne katastrske mape predstavlja štiri liste indikacijske skice. Velikost indikacijske skice je 34
x 27,5 cm in je izdelana na kartonu kot podloga za komisijski ogled oziroma preveritev opravljene
izmere na terenu. Indikacijska skica je vsebovala podatke o lastniku zemljšča, hišni ševilki, naslov,
izmero zemljišča, parcelno številko, oznako za vrsto zemljišča, imena krajev in ledin, naris stavb in
gradbenih objektov, znake za vpis katastrske kulture. Sestavljena je bila iz več listov.
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franciscejskega katastra kot enotna kartografska osnova za ozemlje vse monarhije
izkazale tudi kot nepogrešljiv sestavni del prostorskega načrtovanja v deželi, predvsem za
načrtovanje:
- razvoja mest,
- gradnje železnice in cest,
- regulacije vodotokov in
- gospodarjenja z gozdovi.
Leto 1848 pomeni začetek buržoazno-demokratičnih revolucij. Kot enega od dosežkov
revolucije lahko omenimo zemljiško odvezo, s katero so bile odpravljene vse fevdalne
obveznosti kmečkih podložnikov do zemljiške gosposke, urejeni in določeni pa so bili tudi
pogoji o prenosu posesti in dedovanju. V slovenskih deželah so odvezo izvedli v letih 1853
in 1855, predvsem na osnovi podatkov zemljiške knjige, ki so jo do leta 1851 prevzela v
vzdrževanje sodišča.16 Z zemljiško odvezo so sodišča, zemljiškodavčni in katastrski uradi
na Slovenskem praktično začeli z vzdrževanjem zemljiškokatastrskih podatkov in načrtov,
ki so se z majhnimi spremembami ohranili vse do danes.
Čas po letu 1860 je v geodetsko znanost prinesel nov zagon, utemeljen z novimi dognanji
v matematični kartografiji, čemur so kmalu sledili novi dosežki v geodeziji in kartografiji.
Po letu 1862 je avstrijski Vojno-geografski inštitut na ozemlju celotne monarhije razvil in
določil novo natančno mrežo osnovnih geodetskih točk. Temu je neposredno sledila nova
deželna izmera v obdobju od leta 1869 do 1883, tako imenovani reambulančni kataster. V
delo so bili vključeni vsi geodeti v deželi ob obilni pomoči armadnih geodetov in
kartografov. Pri meritvah so bili z delom in materialnimi sredstvi dolžni pomagati tudi
krajani sami. Reambulančni kataster je začel veljati zelo hitro in je bil podlaga za revizijo
zemljiškega davka.
Prvi poskusi vzpostavitve, vzdrževanja in vodenja opisnih podatkov parcel v digitalni obliki
segajo v leto 1968. V letu 1980 sta letne spremembe opisnih podatkov parcel za občinske
geodetske uprave izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije in Zavod Republike
Slovenije za statistiko. Leta 1989 je bila imenovana delovna skupina za oblikovanje
kataloga standardov, le leto dni kasneje pa je že bil pripravljen prvi Katalog osnovnih
standardov podatkov zemljiškega katastra. V letu 1992 je nato že potekal prvi projekt
Digitalni zemljiški kataster17, ki je postal del projekta posodobitve evidentiranja
nepremičnin. Namen tega projekta je bil ureditev in poenotenje obstoječih podatkov
zemljiškega katastra (predvsem ureditev arhiva in grafičnih podatkov) ter nadzor njihove
kakovosti. Glede na to, da so nekatere geodetske uprave razvile lastne programske rešitve
16

Zemljiška odveza je zgodovinski izraz, ki pomeni ukinitev podložništva ter odpravo pravic
gospode nad zemljišči. Z njo je bilo konec fevdalnega družbenega reda. Na Slovenskem je bila
zemljiška odveza uradno uvedena z Zakonom o odpravi tlačanstva, ki sta ga 7. septembra 1848
sprejela avstrijski državni zbor in cesar Ferdinand I. (sl.wikipedia.org).
17
Prikazuje meje parcel in parcelnih delov ter parcelne številke. Podatki so v Gauss-Kruegerjevem
koordinatnem sistemu. Natančnost je odvisna od vrste katastra, načina izmere, merila katastrskega
načrta, ki je bil vir za izdelavo DKN. Vzpostavljen je za celo Slovenijo.
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ob vzpostavitvi, vzdrževanju in vodenju opisnih podatkov parcel, naj bi ta projekt poenotil
postopke zemljiškega katastra in oblikoval enotno vodenje podatkov v digitalni obliki. Do
konca leta 2002 je bila vzpostavljena baza lokacijskih podatkov v enotnem državnem
koordinatnem sistemu za celo Slovenijo.
Digitalizacija je potekala v dveh fazah, in sicer:
- zajem pisnih podatkov,
- zajem grafičnih podatkov.
Zajem grafičnih podatkov je bil izveden v letih od 1991 do 2002, obsegal pa je
vektorizacijo katastrskih načrtov, transformacijo v državni koordinatni sitem in
usklajevanje mej med katastrskimi občinami. Podatki v pisnem delu morajo biti usklajeni z
grafičnim delom in vzpostavljena mora biti zbirka elaboratov in zemljiškoknjižnih točk.
Grafične in atributne podatke vodijo in vzdržujejo na 12 območnih geodetskih upravah
oziroma njihovih lokalno pristojnih pisarnah, vse spremembe pa se dnevno vključujejo v
centralno bazo (Slak, 2008, str. 41-59).
3.1.4 UREDITEV IN OHRANITEV KATASTRSKIH OPERATOV
Terezijanski katastrski operat je bil izdelan v okviru posameznih dežel in njegovo arhivsko
gradivo je ohranjeno skoraj v celoti. 211 kmečkih napovedi je vezanih v posebne knjige –
tabele. Dominikalne napovedi, ki so bile zbrane v obrazcih A, B, C in D, so se ohranile v
120 obsežnih fasciklih ahrivskega gradiva. Arhivsko gradivo je bilo najprej shranjeno na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, leta 1948 pa ga je prevzel Državni arhiv Republike
Slovenije.
Jožefinski katastrski operat se je ohranil v približno eni tretjini, ne ve pa se točno, kaj se
je z njim zgodilo.
Arhivsko gradivo franciscejskega katastrskega operata za slovensko ozemlje, ki je nastalo
v letih od 1818 do1828, je arhivu izročila Geodetska uprava Republike Slovenije v letih
1948, 1952, 1956 in 1961. Ta operat ni popolnoma ohranjen (Ribnikar, 1982, stran 333).
3.1.5 TEMELJNA NAČELA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA
Kot je bilo že omenjeno, velja na področju zemljiškega katastra Zakon o evidentiranju
nepremičnin, ki je temeljna podlaga pri urejanju evidentiranja nepremičnin, državne meje
in prostorskih enot, v njem je določen tudi postopek urejanja in spreminjanja meje
zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb ter
vpisa njihovih sprememb, register nepremičnin, izdajanje podatkov in druga vprašanja,
povezana z evidentiranjem nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. Samo
evidentiranje nepremičnin po tem zakonu obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje
zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.
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Po natančnem pregledu predmetnega zakona pa je bilo ugotovljeno, da temeljna načela
zemljiškega katastra pravzaprav ne obstajajo oziroma niso postavljena tako natančno kot
načela zemljiške knjige. Kljub temu pa skozi ZEN lahko zasledimo, da zemljiški kataster in
kataster stavb temeljita kot temeljna vira podatkov o zemljiščih in stavbah ter delih stavb.
Prav tako lahko zasledimo načelo zaupanja v podatke zemljiškega katastra in jih v dobri
veri njihove točnosti uporabljamo. Tukaj so seveda mišljeni podatki, kot so identifikatorji
prostorskih enot, izmere, lega, boniteta in podobno. Ne velja pa to za podatke o
lastništvu, ki jih zajemamo iz zemljiške knjige (Ribnikar, 1982, str. 333-335).
3.1.6

POMEN ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

Smisel zemljiškega katastra je bil v poenotenju davčne osnove in za izračun davčne
odmere. Po 2. svetovni vojni je skrb za zemljiški kataster zelo upadla. Obdavčenje
dohodka od kmetijske proizvodnje se je v letih po vojni izvajalo na osnovi dejanskega
dohodka na podlagi ugotovitev posebne komisije enkrat letno za vsako kmetijo. Po letu
1952 pa je bila ponovno vzpostavljena obdavčitev zemljišč na osnovi katastrskega
dohodka.
Katastrski operati so zakladnica najrazličnejših podatkov, ki ostaja neizčrpana. Katastrski
podatki vsebujejo številna gospodarska gibanja, prikazujejo posestno stanje našega
podeželja (jožefinski), možno je prikazati stanje posestnih razmer našega kmeta v
prehodu od podložništva do zemljiške odveze. Katastrski podatki vsebujejo vire, ki nam
omogočajo preučevanje življenja naših mest, trgov, razvoj obrništva, proizvodnje,
gospodarsko stanje v določenem obdobju, razslojevanje posestnikov. Poseben zgodovinski
pomen predstavlja grafični del franciscejskega katastrskega operata, katerega skice nam
nudijo vizualno podobo naše krajine, prikaz zemljiških in stavbnih parcel, poslopja,
vodotoke, ceste in druge posebnosti zajete v krajini (Ribnikar, 1982, str. 333-335).
Vodenje in način vzdrževanja zemljiškega katastra je danes opredeljen z Zakonom o
evidentiranju nepremičnin, ki je bil sprejet leta 2006 in ki dopolnjuje Zakon o
evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Vidaković, 2011, str. 18). Ta
dva zakona sta temeljna podlaga za vzpostavitev boljših pogojev za kakovostnejše in
učinkovitejše povezovanje temeljnih nepremičninskih evidenc. Predvsem gre pri
zemljiškem katastru za zbirko večnamenskih podatkov o nepremičninah, o njihovih
vrednosti in rabi, ki so bili uporabni tako za različne potrebe državnih organov in
investitorjev kot tudi lokalne skupnosti. Pomen zemljiškega katastra skupaj s katastrom
stavb je predvsem v ciljih, ki so/smo si jih zastavili s sprejetjem zakona ZEN, to pa so:
- zagotavljanje večje preglednosti nepremičnin,
- pokrivanje potreb prostorskega načrtovanja,
- oblikovanje pravičnega sistema obdavčitve nepremičnin.
Oblikovanje pravičnega sistema obdavčitve nepremičnin naj bi nadomestilo dosedanje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, podatke pa naj bi črpali oziroma zbrali na
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podlagi popisa nepremičnin, ki je bil izveden v letu 2007 in ki je v lanskem letu sprožil
veliko nejevolje med prebivalstvom.
3.1.7 RAZVOJ ZEMLJIŠKEGA KATASTRA
V letu 2004 je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila osnutek strategije za
področje zemljiškega katastra, ki predvideva predvsem tri sklope dejavnosti:
- uskladitev podatkov z že obstoječim državnim koordinatnim sistemom,
- uskladitev pisnega in grafičnega dela zemljiškega katastra,
- uskladitev s skupnim evropskim koordinatnim sistemom.
Cilj predmetne strategije je izdelava načrta za izboljšavo zemljiškega katastra, da bo
odražal dejansko stanje v naravi in da se izboljša položajna natančnost grafičnega dela
katastra. Izboljašanje natančnosti zemljiškega katastra pa pomeni omogočanje
združljivosti le tega z drugimi zbirkami prostorskih podatkov (Puhan, 2011, str. 17).

3.2 ZEMLJIŠKA KNJIGA
3.2.1 SPLOŠNO O ZEMLJIŠKI KNJIGI
Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na
nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami; je javna knjiga, v kateri so
vpisane oziroma bi morale biti vpisane vse nepremičnine, vsa lastništva in spremembe
lastništva, vse stvarne pravice in pravna dejstva ter določene obligacijske pravice.
Druga pomembna sestavina zemljiške knjige pa je zbirka listin. V zbirki listin se hranijo
listine, na podlagi katerih je opravljen vpis v zemljiško knjigo. Zbirka listin pravzaprav
predstavlja arhiv zemljiške knjige. Zbirka listin ni v celoti javna. Vpogled in prepis
(overjena fotokopija) listin, ki so vložene v zbirki listin, sme zahtevati samo oseba, ki ima
pravni interes.
Staro zbirko listin, ki se je do sedaj vodila in hranila v fizični obliki, je od 1. 5. 2011
nadomestila enotna elektronska zbirka listin. Informatizirana glavna knjiga in
informatizirana zbirka listin sta dokumentarno gradivo, ki se hrani trajno, in sicer se
listine, na podlagi katerih je bil dovoljen vpis, deset let po pravnomočnosti vpisa hranijo
na zemljiškoknjižnem sodišču, po izteku tega roka pa dobijo lastnost arhivskega gradiva in
se izročijo pristojnemu arhivu, ostale listine pa se uničijo.
V zbirko listin se vložijo sledeče listine:
- sklep, na podlagi katerega je sodišče odločilo o vpisu,
- predlog za vpis, v kolikor je sodišče odločalo na podlagi le-tega,
- listine, ki so bile podlaga za vpis.
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V nadaljevanju je za lažje razumevanje pojmov na kratko podanih nekaj definicij:
Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami
(18. člen SPZ).
Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na
najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Omejitve uporabe, uživanja in razpolaganja
lahko določi samo zakon (37. člen SPZ).
Med obligacijske pravice sodijo zakupna pravica, predkupna pravica, prepoved odtujitve in
obremenitve, posebne pravice javnega dobra (13. člen ZZK-1).
3.2.2 ZEMLJIŠKA KNJIGA KOT DEL DRŽAVNE UPRAVE
Za slovensko ozemlje so ohranjeni urbarji od 13. stoletja. Vodili so jih do leta 1848, ko je
bila zemljiška odveza18 (sl.wikipedia.org/wiki/urbar). Zemljiška knjiga je ena od vej
državne oblasti, za katero je značilno, da je samostojna in neodvisna. Postopki na
zemljiški knjigi se vodijo po določbah ZUP-a, podlaga za izvedbo zemljiškoknjižnih
postopkov je Zakon o zemljiški knjigi – 1, zakon o sodiščih pa je osnovni predpis, ki
določa delovanje vseh sodišč v Republiki Sloveniji. Sodišča imajo svoj spletni portal, kjer
pod javnimi knjigami najdemo poleg sodnega registra tudi zemljiško knjigo.
3.2.3 ZGODOVINA ZEMLJIŠKE KNJIGE NA SLOVENSKEM
Zgodovina zemljiške knjige je zelo zanimiva. Zemljiško knjigo so vodili že v starem Egiptu
okoli leta 1950 pr. n. št. Takrat so še na deščicah beležili imena zemljišč in njihove
lastnike. V Egiptu so prve evidence obstajale ob popisu zemlje okoli Nila. Evidence
zemljiške knjige pa so bile najdene tudi v starodavnem Orientu. Le Stari Rimljani zemljiške
knjige niso poznali, vendar pa so kljub nepoznavanju le-te imeli seznam zemljišč, ki so ga
poimenovali bibliotekon. V petem stoletju se je prenos lastninske pravice na
nepremičninah opravljal izredno slovesno in v pristojnosti predstavnikov sodišč ali cerkve,
izdajale pa so se posebne sodne listine. Nekaj stoletij kasneje, nekje v trinajstem stoletju,
pa so se nepremičnine že začele vpisovati v sodne ali mestne knjige, vendar ta vpis še ni
imel pravega pomena, kot ga ima danes. V starem češkem deželnem pravu pa ima
zemljiška knjiga svoj pravi izvor. Uvedli so deželne zemljiške deske19, ki so imele vse
značilnosti in načela sedanje zemljiške knjige. Začetki takšnih vpisov so vsebovali le vpise
posestva, kasneje pa so začeli vpisovati še druge pravice in bremena.

18

Prikazuje meje parcel in parcelnih delov ter parcelne številke. Podatki so v Gauss-Kruegerjevem
koordinatnem sistemu. Natančnost je odvisna od vrste katastra, načina izmere, merila katastrskega
načrta, ki je bil vir za izdelavo DKN. Vzpostavljen je za celo Slovenijo.
19
Deželna deska je evidenca o pravnem prometu z nepremičninami iz 18. stoletja, uveljavila pa se
je v habsburških deželah (prej delno imenjska knjiga). Vodila so se zemljiška gospostva na
deželnem sodišču vsake dežele, in sicer kot kronološka zbirka listin. Deželni deski so leta 1833
dodali tudi glavno knjigo, v kateri je imela vsaka posest poseben vložek zaradi boljše preglednosti.
Z zemljiško odvezo pa je leta 1848 deželna deska izgubila svoj pomen.
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Na slovenskem ozemlju je zemljiško knjigo uvedel cesarski patent iz leta 1747. Zemljiška
knjiga je bila pri nas skozi različna časovna obdobja različno urejena. Ureditev zemljiške
knjige kot evidence vseh pravnih razmerij je predpisal avstrijski zakon o zemljiških
knjigah, v letu 1918 pa ga je prevzela tudi Kraljevina Jugoslavija. V Sloveniji smo po 2.
svetovni vojni uporabljali predpise, ki so bili sprejeti v Kraljevini Jugoslaviji, in sicer
predvsem zakone o zemljiški knjigi in ustanavljanju ter popravljanju zemljiških knjig iz leta
1930. Ti predpisi se bistveno niso spremenili, so pa veljali le za zasebno lastnino, za
družbeno pa je bila sprejeta vrsta novih predpisov.
Leta 1871 je bil uveljavljen prvi zakon o zemljiški knjigi na našem ozemlju. Sredi
osemdesetih let je bil sprejet Zakon o pravicah na delih stavb in navodilo o vknjižbi pravic
na delih stavb ter o vodenju zemljiške knjige »E«. Šele leta 2002 je bila ponovno
opravljena analiza evidence nepremičnin in analiza prakse ter problemov pri izvajanju
Zakona o zemljiški knjigi iz leta 1995. Na podlagi tega pa je bila sprejeta pobuda za
pripravo in sprejem novega Zakona o zemljiški knjigi, ki se uporablja še danes (Remih,
2004, str. 13).
Elektronski dostop do zemljiške knjige se je začel postopno uvajati leta 1995. To pa je zelo
pripomoglo k izboljšani e-upravi.
3.2.4 TEMELJNA NAČELA ZEMLJIŠKE KNJIGE
Temeljno načelo in načelo, ki gap o vsej verjetnosti pozna vsak slovenski državljan, je
NAČELO JAVNOSTI. Poseben vidik načela javnosti je izražen in predstavljen v publicitetnih
učinkih vpisa v zemljiško knjigo, kar pomeni, da je v zemljiško knjigo vpisan podatek
javno objavljen in dostopen vsakomur. To pomeni, da lahko prav vsakdo pregleduje
glavno knjigo. Zakon omejuje le pregled listin, ki so v zbirki listin, katerih brez
upravičenega pravnega interesa ne moremo pregledati ali zahtevati fotokopije. Drugo
načelo je NAČELO ZAUPANJA v zemljiško knjigo. To načelo zagotavlja varnost pravnega
prometa z nepremičninami. Domneva se, da je zemljiška knjiga baza podatkov, kjer je
pravno stanje nepremičnin vpisano točno. Vendar pa zakon varuje le osebe, ki pošteno
ravnajo v pravnem prometu. NAČELO PRAVNEGA PREDNIKA pomeni, da so dovoljeni vpisi
v korist osebe, v katere korist učinkuje listina, ki je pravna podlaga za vpis lastninske
pravice. NAČELO VRSTNEGA REDA je specialno načelo zemljiške knjige. Ko vložimo
zemljiškoknjižni predlog, le-ta dobi dnevno številko, pod katero se vodi, hkrati pa tudi
točen datum in čas plombiranja. Dokler ni pravnomočno odločeno o posameznem vpisu,
sodišče ne sme odločati o nadaljnjih vpisih glede iste nepremičnine. Iz ZZK-1 je moč
razbrati, da NAČELO HITROSTI POSTOPKA pomeni predvsem, da mora sodišče reševati
postopke hitro. NAČELO FORMALNOSTI postopka pomeni, da lahko sodišče odloča le na
podlagi listin, ki imajo pravno podlago za vpis in na podlagi stanja vpisov v zemljiško
knjigi. NAČELO DISPOZITIVNOSTI postopka pomeni, da sodišče odloča na podlagi
pravilno vloženega zemljiškoknjižnega predloga, po uradni dolžnosti pa le, če tako določa
zakon (4. člen do 9. člen ZZK-1).
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3.2.5 POMEN ZEMLJIŠKE KNJIGE
Vsak lastnik mora pravočasno urediti vse potrebne vpise glede nepremičnine, saj se le na
takšen način lahko izogne težavam, ki lahko nastanejo zaradi nevpisane nepremičnine.
Težava lahko nastane pri prodaji nepremičnine, saj kupec zahteva, da so vpisi v zemljiški
knjigi urejeni. Tudi upravni postopki so takšni, da zahtevajo urejen vpis v zemljiško knjigo,
kot na primer za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ureditev komunalne poti, za
pridobitev hipotekarnega kredita in podobno. Zelo se lahko zaplete tudi pri postopku
dedovanja, pri najemu oziroma oddaji nepremičnine. Skratka, urejena evidenca v zemljiški
knjigi glede nepremičnine nam prihrani marsikatero nevšečnost.
Kot je bilo že omenjeno, zemljiška knjiga predstavlja pravno varnost v prometu
nepremičnin, v kateri velja načelo zaupanja. Z elektronsko zemljiško knjigo, ki prinaša
nove izzive, se odpravljajo zaostanki, zemljiška knjiga pa deluje bolj urejeno, pregledno in
ažurno.
V nadaljevanju lahko vidimo primerjalne značilnosti ročno vodene in elektronske zemljiške
knjige:
Tabela 3: Razlika med ročno vodeno in elektronsko zemljiško knjigo

Procesiranje

Ročno vodena zemljiška
knjiga
- ročno vodene knjige
- kopirani zemljiškoknjižni izpiski
iz ročno vodene knjige
- ročni neažurni vnosi

Cena

-

Krajevna
pristojnost
Produkt

-

Stranke
Okolje

-

Elektronska zemljiška knjiga
-

taksa za izpiske
višje takse
dražji
postopki
s
strani pooblaščenih izvajalcev
prisotna
dolgotrajni postopki
ni povezave z ostalimi
evidencami
kopičenje listin v arhivih, ki so
podlaga za vpis
minimalni stiki z referenti
sodišče – zemljiška knjiga

Vir: lasten

23

-

sodobna računalniška
tehnologija
plomba v treh sekundah
elektronsko dodeljevanje
predlogov
nižje takse
brezplačen izpisek
nižji strošek predloga pri notarju
je ni
izredno kratki postopki
povezava s CRP-jem, zemljiškim
katastrom, katastrom stavb
listine se vrnejo lastniku
digitalni arhiv
stikov ni
notar, odvetnik, pooblaščene
organizacije s certifikatom

Seveda lahko z zagotovostjo trdimo, da je prihodnost v elektronski zemljiški knjigi, ki naj
bi nam hkrati ob hitrem in ažurnem vpisu v zemljiško knjigo zagotavljala tudi večjo
natančnost in varnost. Usmerjena je tudi v zmanjševanje osebnih stikov z referenti
zemljiške knjige in zmanjšanje stroškov, kar je pozitivno. Slabost elektronske zemljiške
knjige pa se morda kaže v avtomatizmu in apatičnosti.
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4 INFORMATIZACIJA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN
ZEMLJIŠKE KNJIGE

4.1 ELEKTRONSKI ZEMLJIŠKI KATASTER (DIGITALNI ZEMLJIŠKI
KATASTER)
Za delovanje digitalnega zemljiškega katastra skrbi Geodetska uprava Republike Slovenije.
Njena naloga je skrb za dostop, obdelavo podatkov, vodenje in vzdrževanje. Zemljiški
kataster je od leta 1998 digitaliziran. Digitalni zemljiški kataster se nahaja na spletnem
naslovu: e-prostor.gov.si.
Elektronski dostop do digitalnega zemljiškega katastra je praviloma brezplačen, namenjen
pa je uporabi geodetskih podatkov v upravnih postopkih in tudi informativnim potrebam
javne uprave, pravnim osebam in nazadnje tudi prebivalcem. V zadnjem času je bil prav
posebej »zaželen« zaradi popisa nepremičnin in vrednotenja, kajti z vpogledom vanj smo
lahko našli podatke o »sosedovem« premoženju, kar je pri prebivalstvu sprožilo pravo
evforijo (Perovšek, 2008, str. 11-13).
Vpogled v digitalni zemljiški kataster je mogoč brez postopkov registracije, potrebno je le
»prepisati« varnostno kodo, zato je takšen vpogled »javni vpogled«. Tak vpogled velja od
6. 1. 2012 dalje, ko je bila aplikacija zadnjič spremenjena, saj so zaradi varovanja osebnih
podatkov na podlagi začasne odločbe Informacijskega pooblaščenca onemogočili vpogled
v »lastnike«, ki so fizične osebe, tako da lahko preko javnega vpogleda pridobimo le še
identifikacijsko številko parcele, stavbe ali dela stavbe, lastnika pa moramo poiskati v
zemljiški knjigi.
Poznamo pa tudi osebni vpogled v zemljiški kataster, ki pa je namenjen le za vpogled v
lastne nepremičnine in vpogled za registrirane uporabnike (prostor.gov.si).

4.2 ELEKTRONSKA ZEMLJIŠKA KNJIGA (E - ZEMLJIŠKA KNJIGA)
Ročno vodenje nepremičnin v zemljiški knjigi je potekalo tako, da so referenti na podlagi
zemljiškoknjižnega predloga in izvirnikov listin, ki so bile za podlago za zemljiškoknjižni
vpis, v glavno knjigo ročno vpisali predlagani vpis. Vpisi so se vpisovali z modrim črnilom,
izbrisi so se vršili tako, da se je vpis prečrtal z rdečim črnilom, za spremembe pa se je
spremenjen vpis ali del vpisa podčrtal črtkano in nato so pod zaporedno številko vpisali
novo stanje. Delo je bilo zamudno, zato je bila že ustaljena praksa, da se je na vpis čakalo
tudi leto ali dve.
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Slika 2: Prikaz ročno vodenega izpiska iz zemljiške knjige (delni izpisek)

Vir: lasten
Pogled v leto 1995 nam pokaže, da ureditev zemljiške knjige ni bila popolna in da je bilo
potrebno na tem področju nekaj narediti. V ročno vodeni zemljiški knjigi so se
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nepremičnine vpisovale v zemljiškoknjižne vložke in podvložke. Glavna knjiga je
predstavljala zbirko zemljiškoknjižnih vložkov določene katastrske občine, kjer so bile
združene oziroma vpisane nepremičnine, na katerih je bilo lastninsko pravno stanje
enako. V mnogih vložkih pa so bila vpisana še ZK telo I. in ZK telo II, s čimer je bilo pri že
tako zapletenih izpiskih branje in razumevanje za preproste lastnike še oteženo.
Zemljiškoknjižni vložek je bil razdeljen na evidenčne liste A, B in C. Takšna razdelitev je
bila uvedena zaradi preglednosti, nas pa v veliki meri spominja na začetke zemljiškega
katastra, ko so bili uvedeni listi A, B, C, D, E in F. Naloga posameznih listov je bila
sledeča:
- list A – vpisane nepremičnine s parcelno številko in izmero,
- list B – vpisana lastninska pravica z imenom in priimkom, naslovom, datumom
rojstva in deležem lastništva, v kolikor ni bil samo en lastnik,
- list C – vpisane obremenitve in druga dejstva, ki so bila pomembna za pravni
promet.
Zakon o zemljiški knjigi-1 je uvedel pravilo, po katerem se vsaka nepremičnina vpiše v
svoj zemljiškoknjižni vložek (Brezovar, 2002, stran 114), vendar to pravilo v praksi ni
zaživelo. Neskladje v načinu evidentiranja nepremičnin med zemljiško knjigo in zemljiškim
katastrom ni bilo odpravljeno. Cilj informacijske prenove pa je bil, da se podatki o
nepremičninah v obeh evidencah povedejo na skupni imenovalec.
V letu 2003 pa je bil sprejet nov Zakon o zemljiški knjigi-1, predvsem zaradi zagotovitve
ureditve in uskladitve vseh pravil zemljiškoknjižnega prava z novimi pravili
Stvarnopravnega zakonika, Zakona o urejanju prostora, Novele Zakona o izvršbi in
zavarovanju ter prilagoditve informatizirani glavni knjigi zemljiške knjige.
Varnosti pravnega prometa z nepremičninami je že od nekdaj namenjena posebna
pozornost in na tem področju smo naredili korak naprej. Prvenstveno izhodišče projekta
e-ZK je bil skupni projekt pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ki mu je bilo v letu
2008 naloženo, da povede nepremičnine obeh evidenc na skupni imenovalec, izbere bolj
sodoben način povezovanja med nepremičninami in osnovnim položajem ter da se poenoti
struktura podatkov o izvedenih pravicah in pravnih dejstvih. Na podlagi prenovljenega
Zakona o zemljiški knjigi-1 smo s 1. 5. 2011 končno prešli na uporabo prenovljene
aplikacije za zemljiško knjigo, ki sicer ne prinaša sprememb na materialnopravnem
področju zemljiškoknjižnega prava, pojavijo pa se velike spremembe glede samega
poslovanja sodišča in strank (Prajs, 2011, interno gradivo sodišča).
Z novo aplikacijo je zagotovljena višja raven pravne varnosti in krajši čas odločanja v
zemljiškoknjižnih postopkih. Do 31. 12. 2011 je bilo mogoče zemljiškoknjižne predloge še
vedno vlagati na krajevnopristojnem okrajnem sodišču, v stari »fizični obliki« in hkrati že
po novem postopku oziroma pravilniku, ko naj bi predloge oddajali le notarji, v nekaterih
primerih tudi odvetniki in za to pooblaščene pravne osebe. Ta rok je bil kasneje podaljšan
do 31. 3. 2012.
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Glede na to, da smo pred 1. 5. 2012 vodili zbirko listin v zemljiški knjigi še ročno in se
listine, ki so bile podlaga za vpis v zemljško knjigo, hranijo v arhivu zemljiške knjige in
kasneje v arhivu Republike Slovenije kot arhivsko gradivo, se v informatizirani zbirki listin
hranijo listine v zvezi z zemljiškoknjižnimi postopki, začetimi po 1. 5. 2011 v elektronski
informatizirani zbirki listin in imajo enako dokazno moč kot izvorna listina. Zbirka listin je
javna in vedno, kadar izdaja zemljiškoknjižno sodišce prepis listine, se prekrije zadnjih
šest številk enotne matične številke občana. Javnost informatizirane zbirke listin se
zagotavlja z izpisom listine, vključene v informatizirani zbirki listin na papir. Izpis listine iz
informatizirane zbirke listin lahko izdata vsako zemljiškoknjižno sodišce in pa tudi vsak
notar, v kolikor izkazujemo pravni interes.
Z novo aplikacijo je poudarjeno tudi načelo publicitete, kajti sedaj je dostop do zemljiške
knjige mogoč za vse stranke preko e-ZK portala in je brezplačen. Tako lahko v nekaj
preprostih korakih z vpogledom pridobimo aktualne podatke o nepremičnini ali
zgodovinske podatke, podatke o izvedeni pravici ali pravnemu dejstvu in podatke o
morebitnih plombah ter opravilni številki zemljiškoknjižnega postopka. V kolikor pa se
vpogled vrši preko kvalificiranega uporabnika, je mogoč tudi pregled vsebine
zemljiškoknjižnega predloga, priloge, ki je podlaga za vpis, in vsebine sklepov
zemljiškoknjižnega sodišča. Hkrati pa smo s prenovljeno aplikacijo za zemljiško knjigo
dosegli tudi povezanost zemljiške knjige z zemljiškim katastrom in katastrom stavb in tako
lahko pridobimo tudi izpisek iz zemljiške knjige, ki mu rečemo sestavljen izpisek in vsebuje
zemljiškoknjižne in katastrske podatke. Portal e-sodstvo je javno spletišče dostopno preko
spletnega portala.
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Slika 3: Vstopna stran sodišča - evlozisce

Vir: Vrhnovno sodišče Republike Slovenije (evlozisce.sodisce.si)
Portal je zasnovan tako, da:
- uporabnik ob vstopu najprej izbere uporabniško skupino (navadni, registrirani in
kvalificirani uporabniki) in nato izvede postopke prijave v izbrani skupini,
- po uspešno izvedeni prijavi se pokažejo e-postopki, vendar le tisti, do katerih so
uporabniki izbrane uporabniške skupine upravičeni.
»Navadni uporabniki« so uporabniki, ki se jim pri uporabi informacijskega sistema ni
potrebno izkazati, »registrirani uporabniki« so tisti, ki se ob prijavi izkažejo z vnosom
uporabniškega imena in gesla, vendar so to še vedno zunanji uporabniki, se pravi vsi, ki
imajo dostop do spleta. »Kvalificirani uporabniki« pa se že izkažejo z vnosom
uporabniškega imena in gesla ter z uporabo kvalificiranega potrdila.
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Kvalificirani uporabniki se delijo na notranje in zunanje. Notranji so sodniki in uslužbenci
sodišč, zunanji pa se delijo še na samostojne zunanje kvalificirane uporabnike in
pooblaščence samostojnih uporabnikov (Prajs, 2011, interno gradivo sodišča).

4.3 PRAVNE PODLAGE ZA VODENJE ZEMLJIŠKE KNJIGE V
ELEKTRONSKI OBLIKI
Z elektronskim poslovanjem je zemljiška knjiga tako postala poglavitni del v civilnih sodnih
postopkih, katerega pravni okvir urejajo:
- Pravilnik o zemljiški knjigi,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti,
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju,
- Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih,
- Zakon o pravdnem postopku.
Pravilnik o elektronskem poslovanju ureja vlaganje elektronskih vlog in elektronsko
vročanje v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih, v katerih se za
vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje uporabljajo pravila Zakona o pravdnem
postopku.
Na področju vlaganja elektronskih vlog v civilnih sodnih postopkih pa predpisuje:
- obliko zapisa vloge v elektronski obliki,
- pogoje in način vložitve vlog v elektronski obliki oz. po elektronski poti,
- organizacijo in delovanje informacijskega sistema.
Glede elektronskega vročanja v civilnih sodnih postopkih pa predpisuje, kaj je varna
elektronska pot (1. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih

postopkih).
Pravilnik o zemljiški knjigi pa po novem ureja:
- podrobnejša navodila o dodeljevanju zadev sodniškim pomočnikom in sodnikom
po 1. in 2. odst. 126. čl. zakona,
- elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in drugih vlog udeležencev v
zemljiškoknjižnih postopkih,
- način pretvarjanja pisnih listin v elektronsko obliko,
- elektronsko vročanje v zemljiškoknjižnih postopkih,
- objave oklicev v zemljiškoknjižnih postopkih (te so sedaj brezplačne in mnogo
hitrejše),
- vodenje informatizirane glavne knjige in zbirke listin,
- zagotavljanje javnosti informatizirane knjige in zbirke listin (Prajs, 2011, interno
gradivo sodišča).
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Z novim zakonom pa je bila ukinjena krajevna pristojnost. Vzpostavljen je enoten Dn
vpisnik, zemljiškoknjižne predloge torej rešujejo vsa okrajna sodišča v Sloveniji. S tem je
poudarjeno načelo hitrosti zemljiškoknjižnega postopka.

4.4 PRAVNE PODLAGE ZA ZEMLJIŠKI KATASTER V DIGITALNI
OBLIKI
Pravne podlage za zemljiški kataster so:
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in
zbirk geodetskih podatkov.
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5 POVEZANOST ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN ZEMLJIŠKE
KNJIGE

5.1 DOSTOP IN VPOGLED V ZEMLJIŠKI KATASTER TER NJEGOVA
UPORABA
Dostop in vpogled v zemljiški kataster je bil po letu 1998, ko je bil digitaliziran, mogoč le z
osebnim obiskom pristojne geodetske uprave. To je potekalo tako, da ko smo potrebovali
mapno kopijo20 svoje nepremičnine ali za tiste čase še zelo aktualni posestni list21 naših
nepremičnin, smo se v času uradnih ur osebno odpravili na pristojno geodetsko upravo,
kjer smo izkazali svoj pravni interes in proti plačilu dobili ustrezne dokumente ali
informacijo. Danes temu ni več tako. Od leta 2006 dalje je spletna aplikacija PREG moduli
dosegljiva na portalu in z malo računalniškega znanja si določene podatke o
nepremičninah lahko ogledamo kar doma. V kolikor pa te podatke potrebujemo za upravni
postopek, pa jih upravni organ ravno tako lahko vpogleda oziroma pridobi preko te
spletne aplikacije kar sam. Z različnimi »pravicami« vpogleda pa lahko pridobimo tudi
»različne« podatke, vendar različne le v količini podatkov.
Slika 4: Vstopna stran – e-prostor.gov.si

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (prostor.gov.si)
20

Načrt parcele.
Posestni list je spisek vseh parcel z enakim lastništvom znotraj ene katastrske občine. Za
označevanje posestnega lista se je uporabljala oznaka PL.

21
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5.1.1 JAVNI VPOGLED
Pri javnem vpogledu dobi uporabnik podrobnejše podatke glede nepremičnin, omogočen
pa mu je tudi vpogled v sklenjene kupoprodajne posle. Kadar želimo vstopiti v javni
vpogled, moramo poznati številko katastrske občine, lahko tudi samo ime katastrske
občine in številko parcele ali številko stavbe, lahko pa poiščemo nepremičnino zgolj po
njenem naslovu in hišni številki, v kolikor iščemo nepremičnino, na kateri stoji stavba z
naslovom.
Slika 5: Javni vpogled v nepremičnine

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (prostor.gov.si)

33

5.1.2 OSEBNI VPOGLED
Tukaj gre za brezplačno spletno storitev, potrebno pa je imeti digitalno potrdilo za fizične
osebe SIGEN-CA/SIGOV-CA.
Slika 6: Vpogled v podatke o nempremičninah v vaši lasti

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (prostor.gov.si)
5.1.3

VPOGLED ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE

Ta vpogled je namenjen pravnim osebam, notarjem, samostojnim podjetnikom, cenilcem
oziroma vsem, ki se registrirajo in opravijo tečaj na Geodetski upravi Republike Slovenije
ter plačujejo letno nadomestilo.
Vpogled je mogoč v podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra prostorskih
enot z ulicami in hišnimi številkami, zbirni kataster GJI, ETN, REZI in geodetske točke.
Uporabnikom se vpogled omogoči po podpisu pogodbe o uporabi storitve vpogleda z
Geodetsko upravo Republike Slovenije. Nato pa uporabnik potrebuje še uporabniško ime
in geslo ter digitalno potrdilo SIGEN-CA/SIGOV-CA/AL-NLB/Posta-CA (prostor.gov.si).
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Slika 7: Vpogled za registrirane uporabnike

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (prostor.gov.si)

5.2 DOSTOP IN VPOGLED V ELEKTRONSKO ZEMLJIŠKO KNJIGO
TER NJEGOVA UPORABA
Na podlagi prenovljenega Zakona o zemljiški knjigi-1 smo z dnem 1. 5. 2011 prešli na
uporabo prenovljene aplikacije za zemljiško knjigo. Nova e-zemljiška knjiga na
materialnopravnem področju ne prinaša sprememb, kar pomeni, da se v zemljiško knjigo
še vedno vpisujejo vknjižbe, kot so lastninska pravica, predznamba, zaznamba, služnostna
pravica, stavbna pravica, hipoteke. Največja sprememba se pojavlja glede samega
poslovanja zemljiške knjige in poslovanja s strankami. Vsekakor pa je največji razlog za
sprejetje e-zemljiške knjige v večjem zagotavljanju pravne varnosti naših nepremičnin in
hitrejših postopkih. Kot je bilo že omenjeno, si lahko vpogled v zemljiško knjigo
(zemljiškoknjižni izpisek) z malce računalniške spretnosti brezplačno naročimo preko
spletnega portala evlozisce.sodisce.si.
Nekaj sprememb je tudi na področju oddaje samega zemljiškoknjižnega predloga, ki se
sedaj oddaja v elektronski obliki, cena za storitev je pri notarjih, ki so pooblaščeni za
oddajo le-tega, enotna, in sicer znaša 44,40 EUR, v kolikor pa vam predlog vloži
pooblaščena oseba, ki nato v notarsko pisarno prinese le izvirnike listin, ki so pravna
podlaga za vpis, znaša pristojbina 25,00 EUR.
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5.3 POVEZANOST EVIDENC ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN
ZEMLJIŠKE KNJIGE
Pred uvedbo e-zemljiške knjige so se nepremičnine v zemljiški knjigi vodile ročno po
vložkih, v zemljiškem katastru pa po zemljiških parcelah, kar je praktično onemogočalo
takojšnjo povezavo obeh evidenc, ki se pravzaprav dopolnjujeta. Cilj prenove zemljiške
knjige pa je bil seveda, da se podatki o nepremičninah med zemljiško knjigo in zemljiškim
katastrom uskladijo. To smo tudi dosegli. Tako so sedaj v zemljiški knjigi nepremičnine
vpisane z osnovno enoto, to je s parcelno številko ali posameznim delom, povezano s
katastrsko občino. Tako je sedaj dosežena preveritev podatkov o nepremičninah v
zemljiški knjigi s podatki iz zemljiškega katastra in tudi katastra stavb.
Kataster stavb je le še ena evidenca, ki vsebuje prostorske podatke, in sicer je temeljna
evidenca podatkov o stavbah, kjer se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb, njihovi
legi, velikosti, opremljenosti, vrsti rabe in bonitetnih podatkih.
Zemljiška knjiga je sedaj bolj dostopna za stranke, saj lahko vsakdo preko portala e-ZK
brezplačno pridobi aktualen izpis podatkov za nepremičnino tudi v kombinaciji za podatke
iz zemljiškega katastra.
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Slika 8: Sestavljen vpogled v zemljiško knjigo (podatki zemljiške knjige in zemljiškega
katastra)

Vir: Vrhnovno sodišče Republike Slovenije (evlozisce.sodisce.si)
V prilogi A pa lahko vidimo prikaz podatkov, ki jih danes najdemo v zemljiški knjigi,
zemljiškem katastru in katastru stavb, ki so med seboj povezani in usklajeni.
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5.4 PRIHODNOST ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN ZEMLJIŠKE KNJIGE
Izvedba projekta elektronske zemljiške knjige je bila nujna, med drugim tudi zato, da se
približamo, morda celo ujamemo druge države Evropske unije na tem področju, ki od nas
pričakuje pregledne in urejene ter ažurne nepremičninske evidence. Ta urejenost in
ažurnost je potrebna zaradi varnosti pravnega prometa z nepremičninami, omogoča
tekoče poslovanje z nepremičninami in ker je dostopna vsakomur, predstavlja tudi večjo
varnost pri nakupu nepremičnin.
Elektronsko poslovanje ima tudi močan vpliv na drugačno delovanje javne uprave, ki se
kaže v naslednjem:
- organizacija poslovanja je hitrejša in učinkoviteljša,22
- sprejemanje odločitev je hitrejše in profesionalnejše,
- delo javnih uslužbencev je širše in prinaša harmonijo delovanja posameznika,
- javna uprava je manj birokratska in racionalnejša.
Vsekakor pa nam v javni upravi še vedno manjka miselnost, ki je usmerjena v
zadovoljstvo strank, zaposlenih in delodajalca.
Prihodnost zemljiške knjige in zemljiškega katastra je vsekakor v e-upravi, saj danes že
lahko vidimo, da smo s tem obrnili nov list v knjigi o modernizaciji slovenske uprave, ki bo
zagotovo pripomogel k večjemu zadovoljstvu tako uslužbencev javne uprave kot tudi
strank. Počasi bomo pozabili na vse dolge vrste na takrat še Ministrstvu za okolje in
prostor, RS GURS in pred vrati za informacije za zemljiško knjigo na pristojnih sodiščih, saj
bomo in tudi že smo priča zmanjševanju in odpravi zaostankov.
Izredno velika prednost pa se kaže tudi v tem, da danes ni več krajevne pristojnosti za
zemljiško knjigo, kar pomeni, da lahko svoj predlog za zemljiško knjigo oddamo v
Ljubljani, četudi smo kupili nepremičnino v Mariboru in obratno. Pomembno je le to, da
imamo pravilno napisano kupoprodajno ali drugo listino, s pravilnimi identifikacijskimi
oznakami in da se obrnemo na pooblaščenca, ki ima pravico vlaganja predlogov na
zemljiško knjigo.
Nekoliko drugače je z oddajo elaborata na geodetsko upravo, kjer še vedno velja krajevna
pristojnost, vsaj kar zadeva reševanja elaboratov.

22

Učinkovitost postaja sinonim za uspešnost (Bučar, 1981, stran 410-418).
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6 ANKETA O POZNAVANJU IN UPORABI ZEMLJIŠKEGA
KATASTRA IN ZEMLJIŠKE KNJIGE

V okviru diplomskega dela je pripravljena tudi anketa, s katero se želi potrditi ali ovreči na
začetku zastavljeno hipotezo, ali ljudje razlikujejo evidenco o zemljiški knjigi in evidenco o
zemljiškem katastru ter ali ju znajo uporabljati.
Anketa je bila izvedena preko povabila na elektronski naslov, in sicer pri stotih polnoletnih
osebah različne starosti in izobrazbe. Anketa sicer ni uspela v celoti, saj se pri določenih
vprašanjih pojavijo pomankljivosti, in sicer nepopolni podatki, kot so podatki o spolu,
delovnih izkušnjah in regiji, iz katere prihajajo, vendar le-ti niso ključni pri hipotezi, ki se
jo želi dokazati.
Nihče od zaprošenih anketirancev ni zavrnil sodelovanja v anketi, zato je anketa tudi zelo
hitro (v treh delovnih dnevih) dosegla števiko 100 anketirancev.
Anketni vprašalnik je sestavni del priloge B, v nadaljevanju pa so predstavljeni rezultati in
ugotovitve.
Tabela 4: Seznanjenost z novostmi zemljiške knjige
1. Ali ste (bili) seznanjeni z novostmi, ki jih prinesel zakon o zemljiški knjigi s 1. 5.
2011?
DA – popolnoma

DA – delno

11

NE

43

DRUGO

45

1

Vir: lasten
Tabela 5: Pogostost obiska na zemljiški knjigi
2. Kako pogosto ste do sedaj (fizično) obiskovali zemljiško knjigo?
NIKOLI
42

OBČASNO

POGOSTO

32

15

REDNO
8

DRUGO
3

Vir: lasten
Tabela 6: Pomoč notarja ali odvetnika pri zemljiški knjigi
3. Kako pogosto ste se obrnili za pomoč v zvezi z zemljiško knjigo na notarja ali
odvetnika?
NIKOLI
OBČASNO
POGOSTO
REDNO
DRUGO
70

24

2

Vir: lasten

39

1

3

Tabela 7: Vpogled v zemljiško knjigo preko mobitela
4. Ali ste že kdaj poskusili preko spleta naročiti zemljiškoknjižni izpisek pred
spremembo zakonodaje, ko je še bil plačljiv z moneto?

NIKOLI
81

OBČASNO

POGOSTO

10

REDNO

3

DRUGO

4

2

Vir: lasten
Tabela 8: Naročitev zemljiškoknjižnega izpiska (vpogleda) po novem sistemu
5. Ali veste, da lahko brezplačni zemljiškoknjižni izpisek naročite sami preko
sodnega portala, pri odvetniku ali pri notarju?
DA

NE

45

55

Vir: lasten
Tabela 9: Naročitev katastrskih podatkov
6. Ali veste, kje lahko pridobite podatke o grafičnem delu vaše nepremičnine, o
velikosti in vrsti rabe?
DA
NE
42

58

Vir: lasten
Tabela 10: Poznavanje e-zemljiškega katastra
7. Ali ste že kdaj poskusili preko spletnega portala http://prostor.gov.si/
vpogledati v katastrske podatke vaše nepremičnine?
DA

NE

NE VEM

66

33

1

Vir: lasten
Tabela 11: Preveritev podatkov ob nakupu nepremičnine
8. Ko ste kupovali nepremičnino, ali ste preverili v zemljiški knjigi podatke o
lastništvu in bremenih na predmetni nepremičnini?

DA
48

NE

NE VEM

NISEM KUPOVAL

7

2

43

Vir: lasten
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Tabela 12: Zaupljivost
9. Ali zaupate novemu načinu vložitve zemljiškoknjižnih predlogov (elektronska
vloga)?
DA

NE

NE VEM

49

15

36

Vir: lasten
Tabela 13: Digitalizacija zemljiške knjige in zemljiškega katastra
10. Ali smatrate, da je bila digitalizacija zemljiške knjige in zemljiškega katastra
potrebna in jo podpirate?
DA

NE

NE VEM

DRUGO

71

10

17

2

Vir: lasten
Tabela 14: Udeleženci ankete po spolu
ŽENSKI

MOŠKI

45

55

Vir: lasten
Tabela 15: Udeleženci ankete po izobrazbi
11. Vaša dokončana izobrazba

OŠ
3

POKLICNA

SREDNJA

VIŠJA/VISOKA

UNIVERZITETNA

DRUGO

2

19

28

45

3

Vir: lasten
Tabela 16: Udeleženci ankete po delovnih izkušnjah
12. Delovne izkušnje
BREZ IZKUŠENJ
do 2 leti
3

8

do 5 let

do 10 let

nad 10 let

11

10

67

Vir: lasten
Tabela 17: Udeleženci ankete po regijah23
13. Iz katere regije prihajate?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

6

3

9

2

3

5

57

6

2

2

2

Vir: lasten
23

Imena regij so razvidna iz priloge B, označena z zaporedno številko.
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Rezultati ankete oziroma odgovori anketirancev so bili presenetljivi, saj je bilo pričakovati,
da bodo rezultati pokazali veliko manjše poznavanje in zanimanje za zemljiški kataster in
zemljiško knjigo.
Na prvo vprašanje je odgovorilo vseh sto anketiranih, 54 % jih je odgovorilo z odgovorom
DA, 45 % z odgovorom NE, 1 % oziroma en anketiranec pa je zapisal, da se je šele letos
seznanil s novostmi zakona.
Pri drugem vprašanju smo želeli dobiti predvsem odgovor, kako pogosto so anketiranci v
preteklosti obiskovali zemljiško knjigo, in kar 42 % jih je odgovorilo, da nikoli. Glede na
to, da je bilo na vprašanja številka 2 do 4 mogoče ogovoriti še z odgovori OBČASNO,
POGOSTO in REDNO, je bila pred vprašanji napisana obrazložitev, kaj posamezni odgovori
pomenijo. Oddgovori so bili sledeči: občasno, se pravi 1-krat letno, jih je obiskovalo
zemljiško knjigo 32 %, pogosto, se pravi 1-krat mesečno, jih je obiskovalo zemljiško
knjigo 15 %, redno, kar pomeni 1-krat tedensko, jih je obiskovalo zemljiško knjigo 8 %.
Za odgovor drugo se jih je odločilo 3 %, zapisali pa so odgovor 1-krat ali 2-krat v
življenju.
Na tretje vprašanje je odgovorilo 70 % anketirancev z odgovorom NIKOLI, kar pomeni, da
se večina ljudi ni obračala na pomoč v zvezi z zemljiško knjigo na notarja ali odvetnika. 24
% anketirancev je označilo odgovor OBČASNO, kar pomeni 1-krat letno, izredno nizek
odstotek pa je bil pri odgovoru POGOSTO in REDNO, skupaj 3 %. 3 % anketirancev pa se
je odločilo za odgovor drugo in so zapisali, da se za pomoč raje obrnejo na sodelavce.
Pri četrtem vprašanju se je ugotavljalo, ali so se anketiranci kdaj odločili, da naročijo
zemljiškoknjižni izpisek preko sodnega portala, ko je bil ta še plačljiv z moneto. Kar 81 %
anketirancev je odgovorilo, da NIKOLI, le 10 % anketirancev OBČASNO. Iz tega odgovora
lahko razberemo, da so se anketiranci posluževali drugačnih dostopov za informacije v
zvezi z zemljiško knjigo ali pa le-teh niso potrebovali. Ostali odgovori so dosegli izredno
majhen procent, skupaj 9 %, pod odgovor DRUGO pa so zapisali, da imajo službeni
dostop.
Odgovori na peto vprašanje so izredno presenetljivi, kajti kar 45 % anketirancev je
seznanjenih, da lahko pridobijo brezplačen zemljiškoknjižni izpisek na portalu sodišča, pri
notarju ali odvetniku, kar potrdi prvo vprašanje, iz katerega je bilo mogoče razbrati, da je
kar 45 % anketirancev seznanjeno z novostmi zemljiške knjige.
Tudi na šesto vprašanje je kar 42 % anketirancev odgovorilo z DA in hkrati so tudi
zapisali, kje točno se te podatke lahko pridobi. 58 % anketirancev je zapisalo, da ne vedo,
kje se ti podatki pridobijo, vendar sklepamo, da glede na to, da je pri vprašanju številka
sedem kar 66 % anketirancev odgovorilo pritrdilo, da so že preko spletnega portala
prostora vpogledali v svoje podatke o nepremičninah; ta odgovor ni točen. Še vedno pa je
34 % anketirancev pri sedmem vprašanju odgovorilo negativno.
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Osmo vprašanje nam pokaže, da smo ljudje že osveščeni in preverjamo zemljiškoknjižno
stanje nepremičnine pred nakupom le-te, kar je zelo razveseljivo.
Pri devetem vprašanju je 49 % anketirancev odgovorilo pozitivno na vprašanje, ali
zaupajo novemu elektronskemu načinu vložitve zemljiškoknjižnih predlogov, negativno ali
neopredeljeno pa jih je odgovorilo kar 51 %, iz česar lahko ugotovimo, da še vedno ni
pravega zaupanja v informatizacijo, čeprav je iz desetega vprašanja možno razbrati, da
kar 71 % anketirancev podpira digitalizacijo zemljške knjige in zemljiškega katastra.
V anketi je sodelovalo sto povabljenih anketirancev, od tega je bilo 54 % moških in 44 %
žensk. Dva anketiranca odgovora o spolu nista podala. Večina oziroma kar 45 % jih ima
univerzitetno izobrazbo, 28 % višjo ali visoko šolo, 19 % srednjo šolo, 3 % magisterij;
ostali imajo nižjo izobrazbo. Kar 68 % anketirancev ima več kot 10 let delovnih izkušenj,
en anketiranec na to vprašanje ni ogovoril, večina oziroma 57 % jih prihaja iz
osrednjeslovenske regije in prav tako tudi na to vprašanje en aketiranec ni odgovoril.
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7 PRAVNA UREDITEV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN
ZEMLJIŠKE KNJIGE

7.1 PRAVNA PODLAGA ZA ZEMLJIŠKI KATASTER
Organizacijski predpisi s področja geodetske dejavnosti:
- Zakon o geodetski dejavnosti.
Dne 31. 1. 2000 je Slovenija v procesu prilagajanja Evropski uniji sprejela novo
zakonodajo tudi na področju zemljiškega katastra in na področju organizacije geodetske
službe. Sprejet je bil Zakon o geodetski dejavnosti24, ki je opredelil, da lahko geodetske
storitve opravlja le samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki je vpisana v imenik
geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije, medtem ko za upravni postopek
izvedbe skrbi Geodetska uprava.
Materialni predpisi s področja geodetske dejavnosti so:
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb.
Predpisi s področja geodetske dejavnosti, ki so prenehali veljati, se pa še uporabljajo:
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
7.1.1 DRUGI PREDPISI POVEZANI Z GEODETSKO DEJAVNOSTJO
-

Stvarnopravni zakonik,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Stanovanjski zakon,
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela
stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavb,
Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije.

Če hočemo pravilno umestiti lastnino v prostor, nam to omogoča le zemljiški kataster
(Vugrin, 2011, str. 331). Sama kakovost umestitve lastnine v prostor pa zahteva

24

Uradni list RS št. 8/2000.
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poznavanje lastnine kot pravice, poznavanje prostora in njegove lastnosti ter poznavanje
zemljiškega katastra kot njunega povezovalca.

7.2 PRAVNA PODLAGA ZA ZEMLJIŠKO KNJIGO
Temeljno pravno podlago za vodenje zemljiške knjige ureja Zakon o zemljiški knjigi.
Ob vpogledu v elektronsko izdajo Uradnega lista Republike Slovenije lahko vidimo, da je
bil prvi Zakon o zemljiški knjigi sprejet in objavljen v Uradnem listu RS št. 33/1995 in je
veljal do 16. 9. 2003.
Sledil mu je Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih
stavbe v zemljiško knjigo, ki je veljal do 19. 11. 2004 in ki je omogočal hitrejši in
enostavnejši vpis posameznih delov stanovanjskih stavb v zemljiško knjigo, hkrati pa je
prenesel veliko nejevolje in slabih strani, ki so se izkazale šele kasneje.
V Uradnem listu RS št. 58/2003 je bil objavljen Zakon o zemljiški knjigi 1, sledile pa so še
spremembe, in sicer v Uradnem listu RS št. 37/2008, 45/2008, 28/2009, 79/2010 in
25/2011.
Že prvi Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS št. 33/95) je predvidel, da se lahko zemljiška
knjiga vodi tudi z uporabo računalniške tehnologije in da se vpisi v glavni knjigi povezujejo
z računalniško vodenimi podatki iz zemljiškega katastra.
V letu 2001 je bila sprejeta Uredba o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo
računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov v zemljiški knjigi s podatki zemljiškega
katastra.
20. 5. 2004 je pričel veljati Pravilnik o elektronskem dostopu do informatizirane glavne
knjige.
Zaradi informatizacije zemljiške knjige je bilo predlaganih in sprejetih kar nekaj zakonskih
sprememb. Med drugim je bilo omogočeno, da se je zemljiška knjiga lahko povezovala
tudi z drugimi evidencami, kot so zemljiški kataster, centralni register prebivalstva,
register tujcev in sodni register. Med temi predlaganimi spremembami se je izredno
zanimiva tudi ta, da zemljiška knjiga ne pozna več družbene lastnine in da je bilo
omogočeno, da se na podlagi Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini lahko
vknjiži lastninska pravica tudi na fizične osebe, in sicer po uradni dolžnosti.
Za vzpostavitev in vodenje informatizirane zemljiške knjige skrbi Center za informatiko pri
Vrhovnem sodišču RS.
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8 DRUGE DRŽAVE EVROPSKE UNIJE IN UREJENOST
ZEMLJIŠKE KNJIGE IN ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

8.1 REPUBLIKA NEMČIJA
V zemljiški knjigi Nemčije so na voljo informacije o premoženjsko-pravnih razmerjih na
nepremičninah, in sicer so to podatki o lastniku zemljišča in morebitnih stvarnih pravicah
drugih oseb na določeni nepremičnini. Njihova zemljiška knjiga se večinoma vodi v
elektronski obliki, prav tako pa tudi kataster, ki je v pristojnosti šestnajstih nemških dežel
in je računalniško edinstveno povezan (Hawerk, 1995).
Tistim osebam, ki izkažejo upravičen interes, se dovoli vpogled v zemljiško knjigo
Nemčije. Za vpogled morajo stopiti v stik s pisarno zemljiške knjige v sodnem okrožju, na
območju katerega leži nepremičnina, kar pomeni, da pri njih še vedno velja krajevna
pristojnost. Vpogled v zemljiško knjigo je mogoč tudi preko elektronskega portala. Zvezna
pravosodna uprava omogoča dostop do elektronske zemljiške knjige samo omejeni
skupini uporabnikov, in sicer tistim, ki izkažejo upravičen interes (notarji, upravni organi,
sodišča, javno imenovani geodeti, bančne in zavarovalne družbe, lastnik). Tukaj se naša
in nemška zemljiška knjiga zelo razlikujeta, saj kot je žezapisano, lahko pri nas vpogleda
preko portala v zemljiško knjigo prav vsak, ki ve, kaj išče.
Vpogled v nemško zemljiško knjigo v pisarni zemljiške knjige je brezplačen. Enostaven
zemljiškoknjižni izpisek stane 10 EUR, overjena kopija pa 18 EUR. Elektronski dostop in
vpogled sta plačljiva, prav tako kot sta bila v Sloveniji pred 1. 5. 2011, vendar pa so bile
cene pri nas mnogo nižje (vpogled 304 SIT oziroma 1,31 EUR – plačljivo z moneto).
V zemljiški knjigi Nemčije lahko iščete po naslednjih kriterijih:
- številka zemljiškoknjižnega vpisa,
- katastrska številka,
- naslov,
- ime lastnika.
Tudi v tem delu se slovenska zemljiška knjiga razlikuje od nemške. Pri nas namreč nikoli
ni bilo mogoče iskati po naslovu in imenu lastnika, do 30. 4. 2011 je bilo mogoče iskati po
zemljiškoknjižnem vložku. Najlažja kombinacija iskanja pri nas je bila iskanje po katastrski
občini s parcelno številko.
Z uporabo zemljiške knjige lahko sledite pravnim razmerjem na določeni nepremičnini do
začetka dvajsetega stoletja, ko je bila zemljiška knjiga v Nemčiji vzpostavljena. Elektronski
portal v Nemčiji pa deluje od maja 2007.
Za zemljiško knjigo v Nemčiji sta značili dve pravni načeli, in sicer:
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-

spremembe pravic ne veljajo, dokler se ne vpišejo v zemljiško knjigo in
zemljiška knjiga izkazuje “javno vero”, kar pomeni, da se zapisi v njej smatrajo za
pravilne, dokler ne dokažemo nasprotno (Hawerk, 1995).

8.2 REPUBLIKA ŠPANIJA
Španska zemljiška knjiga je register, za katerega je pristojno Ministrstvo za pravosodje,
pri čemer je za njegove zadeve odgovoren Generalni direktorat za registre in notariat.
Register se uporablja za vpis in objavo lastništva nepremičnin in pravic ter vseh sodnih ali
upravnih odločb.
Kot v vseh ostalih državah, se tudi v Španiji register uporablja za vpis in objavo lastništva
nepremičnin in pravic, ki izhajajo iz njih. Po španskem pravu pa obstaja več različnih
evidenc za vpise v zemljiško knjigo:
1. Vnos ob predložitvi, ki ga sodni tajnik opravi ob predložitvi dokumentov in
prikazuje čas ter datum predložitve.
2. Vpis: z njim se v zemljiško knjigo vpišejo nekateri dokumenti:
- dokumenti, s katerimi se prenaša lastništvo nepremičnine ali stvarne pravice
na nepremičnini ali nekatere prepovedi glede razpolaganja ali prodaje;
hipoteke;
- dokumenti, s katerimi se priznajo, prenesejo, spremenijo in/ali umaknejo
pravice do užitka, uporabe, bivanja, zakupa zemljišča, hipoteke, dajatve,
služnostne pravice in druge stvarne pravice;
- akti in pogodbe, s katerimi se nepremičnina ali stvarne pravice dodelijo
posamezniku, vendar z obveznostjo njihovega prenosa na drugo osebo ali
naložbe njihove vrednosti v poseben namen;
- sodne odločbe, s katerimi se razglasijo pravna nezmožnost upravljanja,
odsotnost in smrt, pravna sposobnost oseb, da svobodno razpolagajo z
nepremičninami;
- najemne pogodbe v zvezi z nepremičninami in podnajemi, prenosi ter menjave
nepremičnin;
- dokumenti o pridobitvi nepremičnin in stvarnih pravic, ki pripadajo državi ali
civilnim ali cerkvenim združbam;
- javna lastnina - javno dobro.
Zgoraj našteti dokumenti se vpišejo v register, četudi so bili izdani v drugi državi, vendar
le če so veljavni v skladu s špansko zakonodajo. Tu se slovenska zemljiška knjiga izredno
razlikuje od španske. Prav tako se vanj vpišejo tudi izvršljive sodne odločbe, ki jih izdajo
tuja sodišča in jih je treba spoštovati v Španiji.
-

Preventivni vpis: ta se uporablja za varstvo pravice, ki še ni dokončna, ali
sodne odločbe, ki še niso pravnomočne.
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-

Zaznamek: uporablja se za zapis katerega koli drugotnega dejstva poleg
vpisov in vnosov ob predložitvi.
Izbrisi: vpisi se odstranijo z izbrisom ali vnosom prenosa vpisane nepremičnine
ali stvarne pravice v korist druge stranke. Preventivne opombe se odstranijo z
izbrisom (ko sodni tajnik opravi vnos, ki nadomesti opombo, ki se izbriše),
pretekom (pretečejo štiri leta po datumu vnosa, razen v primeru opomb, za
katere je v zakonodaji določeno, da veljajo krajše obdobje) ali njihovim
preoblikovanjem v vpis.

Domneva resničnosti: vnosi, s katerimi se dokumenti vpišejo v zemljiško knjigo, imajo
polni učinek, razen če se jih razglasi za netočne. Z drugimi besedami, predpostavlja se, da
je vpis v zemljiški knjigi resničen, razen če se dokaže drugače. Za razne vpise, ki jih
opravijo sodni tajniki pri zemljiški knjigi, je treba plačati takse za vpis, ki se razlikujejo
glede na vpis, znesek transakcije itd. Znesek ni stalno določen, saj je odvisen od vrednosti
nepremičnine, ki se vpisuje, kot je navedena v dokumentu. Plačilo je odvisno od tarifnih
lestvic, ki jih odobri vlada in so objavljene v uradnem listu Španije.
Zemljiška knjiga je javna. Vpogled vanjo imajo vse osebe, ki želijo preveriti stanje
vpisanih nepremičnin ali stvarnih pravic. Osebi, ki bo naprimer kupila nepremičnino,
omogoča, da v zemljiški knjigi preveri, ali je navedena nepremičnina v lasti osebe, ki ji jo
bo prodala, ali so na nepremičnini katere koli zastavne pravice (zakup, hipoteke itd.)
Informacije je mogoče pridobiti na dva načina: s preprostim izpiskom in potrdilom. Na
splošno morata oba vsebovati opis nepremičnine, lastništvo in vsa bremena. Preprosti
izpisek se uporablja izključno za informativne namene. Potrdilo je edini način za ustrezno
potrditev vsebine zemljiške knjige, podpiše ga sodni tajnik.
Vsaka zemljiška knjiga pokriva določeno geografsko območje. Vpise ali opombe je treba
vnesti v zemljiško knjigo, ki pokriva geografsko območje, kjer so nepremičnine, na katere
se nanaša vpis ali opomba. Prav tako kot v Nemčiji je torej tudi v Španiji določena
krajevna pristojnost, pristojnost, ki smo jo v Sloveniji s 1. 5. 2011 odpravili.
Zemljiška knjiga v Španiji je nastala leta 1861 iz starega Contadurías de Hipotecas (popisa
hipotek) (e-justice.europa.eu).
Zemljiški kataster je v Španiji sekundarni sistem, ki je bil vzpostavljen za reševanje
lastništva, določitev mej in grafičnih prikazov nepremičnin, še vedno pa ni povezan z
zemljiško knjigo, ki izkazuje pravno stanje. Problem predstavlja predvsem postavitev
zemljiškega katastra na podeželju, kjer pravijo, da je podatke težko uskladiti
(spanishsolicitors.com).
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8.3 REPUBLIKA MADŽARSKA
Za vodenje zemljiške knjige in njeno vzdrževanje so pristojni oddelek za upravljanje
zemljišč in geoinformacije Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja ter zemljiški uradi
Madžarske.
Trenutno lahko do spletnih storitev zemljiških uradov Madžarske dostopajo le registrirani
uporabniki in storitev je plačljiva. Le uporabniki vladnega portala imajo brezplačen dostop,
vendar pa je mogoč le dostop do opisnih podatkov o nepremičnini (prvi del
zemljiškoknjižnega izpiska).
Po zemljiški knjigi se lahko išče po:
- številki parcele,
- številki zemljiškoknjižnega vložka ali
- naslovu nepremičnine.
Le uporabniki kot so policija, davčna služba, sodni izvršitelji (se pravi uporabniki s
posebnimi pravicami) lahko iščejo tudi po imenu in osebnih podatkih lastnika ali
upravičenca.
Zgodovina madžarske zemljiške knjige na Madžarskem
Glede na »novo« zemljiško knjigo v Sloveniji je Madžarska zemljiška knjiga zelo podobna,
saj se sistem se opisuje kot „enotni“, ker kataster in zemljiška knjiga delujeta povezano,
in sicer tako pravno kot institucionalno, že vse od leta 1971. Obstaja ena institucionalna
mreža, ki je sestavljena iz zemljiških uradov, ki so odgovorni za evidentiranje pravnih
poslov, sprememb katastrskega načrta ter ravnanje z zemljišči in drugimi dejavnostmi,
povezanimi z nepremičninami. Madžarski sistem evidentiranja pravnih naslovov je bil prvi
enotni sistem te vrste v Evropi. Slovenski sistem je torej prišel na to stopnjo 40 let
kasneje. Storitve zemljiške knjige zagotavljanja elektronskih podatkov so na voljo
zunanjim uporabnikom (notarji, banke, odvetniki, lokalne vlade, sodišča) od leta 2003.
Trenutno pa se zasebniki še ne morejo priključiti tej mreži uporabnikov (ejustice.europa.eu).
Današnji digitalni ali analogni katastrski načrti (mapna kopija) predstavljajo osnovne
informacije za vzpostavitev različnih baz podatkov in tako podpirajo razvoj in okoljske
interese Republike Madžarske.
Prvi zemljiški kataster na območju Republike Madžarske je bil uveden še v času vladavine
cesarja II. Joseph, in sicer za namene obdavčitve zemljišč. Samo izvajanje splošnih
davkov zemljišč ni imelo pretiranega uspeha zaradi prevelikega nasprotovanja plemstva.
Leta 1875 je bil na podlagi podrobne raziskave terena nepremičnin uveden nov zemljiški
kataster s sedežem v avstrijsko-madžarski monarhiji, in sicer v merilu 1 : 1440 za mesta
in 1 : 2880 za podeželje.
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9 ZAKLJUČEK

Skozi zgodovino zemljiškega katastra in zemljiške knjige lahko spoznamo, da je bilo na
njunem področju izredno veliko narejenega, vendar njun razvoj in z njima povezane
reforme zagotovo še niso končane. Informacijska tehnologija se razvija iz dneva v dan,
prav tako pa tudi uporabniki le-te stremimo k nadaljnjem razvoju. S tem se dvigujejo tudi
pričakovanja po boljših rezultatih, boljših storitvah in boljših ter točnejših informacijah, ki
jih potrebujemo za hiter in varen nakup nepremičnine.
Vse spremembe, ki nam jih življenje in nova informacijska tehnologija prinašata, se med
seboj nekako prepletajo in nas duhovno hranijo. Ne moremo pa trditi, da so te
spremembe in nova informacijska tehnologija dejansko dobre in dobrodošle pri vseh
ljudeh; moje delo v notarski pisarni je močno povezano z ljudmi, in to vseh generacij in
strok, narodnosti in spolov. V zadnjih nekaj letih, ko smo se ljudje nekoliko bolj ukvarjali
z našimi nepremičninami, saj se je izvajal popis nepremičnin in smo bili zato primorani
tudi nekoliko bolj sodelovati
in spremljati različne evidence, ki se nanašajo na
nepremičnine, smo se znašli pred veliko preizkušnjo – uporabiti računalnik ali stopiti v
dolgo vrsto v geodetsko pisarno in zemljiško knjigo po informacije ali pomoč? Po spletu so
hitro zaokrožile različne ponudbe raznovrstnih izvajalcev, ki so nam ponudili, da bodo oni
pobrskali po evidencah in nam uredili ali pomagali urediti naše evidence. Vseeno pa se je
veliko ljudi odločilo in so rajši sami čakali v vrstah in urejali svoje nepremičnine, veliko pa
se jih je tudi poslužilo računalnika in preko spletnega portala oddalo svoje pritožbe in
popravke. Ljudje so se znašli na tak ali drugačen način.
Če se navežemo na zgornjo misel, da informacijska tehnologija dejansko ni nujno dobra in
dobrodošla pri vseh ljudeh, je pri tem izražen predvsem dvom, da bo večino starejših
generacij ta napredna informacijska tehnologija prehitela in da kaj kmalu ljudje preko
javnega vpogleda podatkov za svoje nepremičnine ne bodo več znali pridobiti podatkov iz
zemljiškega katastra in zemljiške knjige in da so se bodo v vse večjem številu obrnili na
pomoč za pridobitev teh vpogledov k pristojnim organom. Vendar pa bo nastal problem
tudi na področju razumevanja le-teh, kajti ne bodo jih znali »brati« oziroma bolj preprosto
povedano - ne bodo jih razumeli. In če ljudje nečesa ne razumemo, postanemo panični,
sumničavi, nezaupljivi. Poleg zgoraj naštetega pa na področju računalništva in
digitalizacije podatkov vedno obstaja tudi možnost vdora “hekerjev”, ki zaradi različnih
razlogov zaobhajajo varnostne sisteme in se lahko poigravajo z različnimi informacijami.
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B - Anketni vprašalnik
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PRILOGA A
Stanovanjska hiša s stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem

Ortofoto stanovanjske hiše s stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem
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Katastrski načrt stanovanjske hiše s stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem

Katastrski podatki za predmetno funkcionalno zemljišče
Podatki o parceli
Šifra katastrske
občine

Ime katastrske
občine

1770 KAŠELJ

Parcelna
številka

Površina Številka Urejena
[m2]
ZKVL parcela

228/4

598

04814

Datum zadnje
spremembe

DA

02.04.2009

Podatki o vrstah rabe parcele
Šifra vrste rabe /
kulture

Vrsta rabe /
kulture

211 DVORIŠČE

Katastrski
razred

Površina
[m2]
-

598

Bonitetne
točke

Številka
stavbe
0

Y
centroid

0 471203.77 102506.76

Podatki o dejanski rabi parcele
Šifra dejanske rabe Naziv dejanske rabe Površina [m2]
3000 Pozidano zemljišče

598

Podatki o lastništvu na parceli
Priimek in ime / Naziv
VRTAČNIK JELKA

Leto rojstva /
matična številka

Občina / Naselje / Ulica
LJUBLJANA, LJUBLJANA, POT NA LABAR 43C

56

1974

X
centroid

Delež Status
1/1 Lastnik

Podatki iz zemljiške knjige za predmetno funkcionalno zemljišče
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Katastrski podatki za stavbno parcelo
Podatki o parceli
Šifra katastrske
občine

Ime katastrske
občine

1770 KAŠELJ

Parcelna
številka

Površina Številka Urejena
[m2]
ZKVL parcela

228/3

77

04965

Datum zadnje
spremembe

DA

02.06.2010

Podatki o vrstah rabe parcele
Šifra vrste rabe /
kulture
220

Vrsta rabe /
kulture
ZEMLJIŠČE POD
STAVBO

Katastrski
razred

Površina
[m2]

Bonitetne
točke

77

-

Številka
stavbe
0

Y
centroid

4975 471198.72 102516.53

Podatki o dejanski rabi parcele
Šifra dejanske rabe Naziv dejanske rabe Površina [m2]
3000 Pozidano zemljišče

77

Podatki o lastništvu na parceli
Priimek in ime / Naziv

Občina / Naselje / Ulica

VSAKOKRATNI ETAŽNI LASTNIKI LJUBLJANA, LJUBLJANA, POT NA LABAR 43C
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Leto rojstva /
matična številka
8200250023403

X
centroid

Delež Status
1/1 Lastnik

Sestavljen izpis iz zemljiške knjige za stavbno parcelo v kombinaciji s podatki iz
zemljiškega katastra

Podatki iz katastra stavb za stanovanjsko hišo
Opisni podatki o stavbi
Šifra katastrske občine Ime katastrske občine Številka stavbe Vrsta podatkov Datum zadnje spremembe
1770 KAŠELJ
Višina stavbe
[m]

Število
etaž

7.04

4975 Katastrski

Številka pritlične
etaže
2

Neto tlorisna površina
stavbe[m2]

1

128.67

17.01.2012

Dejanska raba stavbe
Stanovanje v samostoječi stavbi z dvema
stanovanjema

Podatki o delih stavbe
Št.
dela
stavbe

Št.
stanovanja
ali
poslovnega
prostora

Občina,
Naselje/Naslov

Neto
tlorisna
površina
[m2]

Uporabna
Datum
Vrsta
Št.
Št.
površina
Dejanska raba
zadnje
podatkov
ZKVL etaže
[m2]
spremembe

60

48.30

1121001Stanovanje v
48.30 Katastrski samostoječi
stavbi z dvema
stanovanjema

04965

1

17.01.2012

04965

2

17.01.2012

04965

0

17.01.2012

1

LJUBLJANA,
1 LJUBLJANA, POT
NA LABAR 43C

2

LJUBLJANA,
2 LJUBLJANA, POT
NA LABAR 43C

62.74

1121001Stanovanje v
62.74 Katastrski samostoječi
stavbi z dvema
stanovanjema

3

- -

17.63

17.63 Katastrski

13-SKUPNA
RABA

Prostori delov stavb
Št. dela stavbe Vrsta prostora Naziv vrste prostora Površina [m2]
-

- -

-

Podatki o lastništvu delov stavb
Št. dela stavbe Leto rojstva / MŠ Priimek in ime/Naziv

Občina/Naselje/Ulica

Delež

1

1974 VRTAČNIK JELKA

LJUBLJANA, LJUBLJANA, POT NA LABAR 43C 1/1

2

1974 VRTAČNIK JELKA

LJUBLJANA, LJUBLJANA, POT NA LABAR 43C 1/1

3

- Del stavbe 1770-4975-2 -

57/100

3

- Del stavbe 1770-4975-1 -

43/100
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Sestavljen izpis iz zemljiške knjige za stanovanjsko hišo v kombinaciji s podatki iz
katastra stavb
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PRILOGA B
ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Ali ste (bili) seznanjeni z novostmi, ki jih prinesel zakon o zemljiški
knjigi s 1. 5. 2011?
A ) DA – popolnoma

B ) DA – delno

C ) NE

D ) me ne zanima

Pri vprašanjih od 2 do 4 pomenijo odgovori: OBČASNO – 1-krat letno, POGOSTO – 1-krat mesečno,
REDNO – 1-krat tedensko

2. Kako pogosto ste do sedaj (fizično) obiskovali zemljiško knjigo?
A ) NIKOLI

B ) OBČASNO C ) POGOSTO D ) REDNO

3. Kako pogosto ste se obrnili za pomoč v zvezi z zemljiško knjigo na
notarja ali odvetnika?
A ) NIKOLI

B ) OBČASNO C ) POGOSTO D ) REDNO

4. Ali ste že kdaj poskusili preko spleta naročiti zemljiškoknjižni izpisek
pred spremembo zakonodaje, ko je še bil plačljiv z moneto?
A ) NIKOLI

B ) OBČASNO C ) POGOSTO D ) REDNO

5. Ali veste, da lahko brezplačni zemljiškoknjižni izpisek naročite sami
preko sodnega portala, pri odvetniku ali pri notarju?
A ) DA

B ) NE

6. Ali veste, kje lahko pridobite podatke o grafičnem delu vaše
nepremičnine, o velikosti in vrsti rabe?
A ) DA

B ) NE

7. Ali ste že kdaj poskusili preko spletnega portala http://prostor.gov.si/
vpogledati v katastrske podatke vaše nepremičnine?
A ) DA

B ) NE

c) NE VEM
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8. Ko ste kupovali nepremičnino, ali ste preverili v zemljiški knjigi podatke
o lastništvu in bremenih na predmetni nepremičnini?
A ) DA

B ) NE

c) NE VEM

D) NISEM KUPOVAL

9. Ali zaupate novemu načinu vložitve zemljiškoknjižnih predlogov
(elektronska vloga)?
A ) DA

B ) NE

c) NE VEM

10. Ali smatrate, da je bila digitalizacija zemljiške knjige in zemljiškega
katastra potrebna in jo podpirate?
A ) DA

B ) NE

c) NE VEM

Prosim še za sledeče podatke:
Spol
Ženska

Moški

Vaša dokončana izobrazba:
OSNOVNA
POKLICNA
SREDNJA
VIŠJA/VISOKA
UNIVERZITETNA
DRUGO
Hvala lepa za sodelovanje.
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d) DRUGO

