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1 IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMIČNIN
Za parcelo: šifra katastrske občine in številka parcele.
Za stavbo: šifra katastrske občine in številka stavbe.
Za del stavbe: šifra katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe.
SPLOŠNO oziroma NAPREDNO ISKANJE omogočata tudi iskanje delnih identifikacijskih
oznak nepremičnin (npr.: šifra katastrske občine) oziroma identifikacijskih oznak stavb (šifra
katastrske občine in številka stavbe) in delov stavb (šifra katastrske občine, številka stavbe in
številka dela stavbe).

1.1 ISKANJE ŠIFRE KATASTRSKE OBČINE


preko imena katastrske občine
Pri vnosu imena katastrske občine aplikacija sproti ponuja izbiro katastrske občine po šifri in
imenu. Pri izbiri katastrske občine se napolni tudi polje s šifro katastrske občine. Pravilnost
izbire v primeru enakega imena se preveri v podatkih o naslovu in prostorskih enotah.

Slika 1: Iskanje preko imena katastrske občine

1.2 ISKANJE ŠTEVILKE STAVBE


preko naslova stavbe
Na podlagi najdenega naslova stavbe aplikacija omogoči vpogled v podatke o stavbah na tem
naslovu (šifra in ime katastrske občine, številka stavbe, številke delov stavbe).

Slika 2: Delni rezultati iskanja preko naslova stavbe

Slika 3: Iskana stavba preko naslova stavbe



preko parcele na kateri stoji stavba
Program po šifri katastrske občine in številki parcele najde parcelo, aplikacija omogoči
vpogled v podatke o stavbah, ki stojijo na tej parceli (šifra in ime katastrske občine,
številka stavbe, številke delov stavbe).

Slika 4: Delni rezultati iskanja preko parcele, na kateri stoji stavba

Slika 5: Stavbe na iskani parceli

1.3 ISKANJE ŠTEVILKE DELA STAVBE ZA STANOVANJE OZIROMA
POSLOVNI PROSTOR


preko naslova in številke stanovanja oz. poslovnega prostora
Na podlagi najdenega stanovanja oz. poslovnega prostora na naslovu aplikacija omogoči
vpogled v podatke o stavbi (šifra in ime katastrske občine, številka stavbe, število delov
stavbe) in iskanem delu stavbe (številka dela stavbe, številka stanovanja oz. poslovnega
prostora, vrsta rabe).

Slika 6: Delni rezultati iskanja preko naslova in številke stanovanja/poslovnega prostora

Slika 7: Iskano stanovanje ali poslovni prostor preko naslova in številke stanovanja/poslovnega
prostora



preko šifre katastrske občine in številke stavbe v kateri je stanovanje oz. poslovni prostor
Na podlagi najdenega stanovanja oz. poslovnega prostora v stavbi aplikacija omogoči
vpogled v podatke o stavbi (šifra in ime katastrske občine, številka stavbe, število delov
stavbe) in iskanem delu stavbe (številka dela stavbe, številka stanovanja oz. poslovnega
prostora, vrsta rabe).

Slika 8: Delni rezultati iskanja preko šifre katastrske občine, številke stavbe in številke
stanovanja/poslovnega prostora

Slika 9: Iskano stanovanje preko šifre katastrske občine, številke stavbe in številke
stanovanja/poslovnega prostora

1.4 ISKANJE ŠTEVILKE DELA STAVBE ZA DELE STAVB, KI NISO
STANOVANJA ALI POSLOVNI PROSTORI


preko seznama delov stavb v stavbi
Na podlagi najdene stavbe v kateri je iskani del stavbe omogoča aplikacija vpogled v podatke
o stavbi (šifra in ime katastrske občine, številka stavbe, številke delov stavbe), v seznam
delov stavbe in naprej v podrobnejše podatke o posameznem delu stavbe. Preko pregleda
podrobnejših podatkov za dele stavb, ki niso stanovanja ali poslovni prostori (nimajo št.
stanovanja oz. poslovnega prostora), je na podlagi podatkov o delu stavbe (npr. o lastnikih,
površini itd.) možno identificiranje iskanega dela stavbe oz. ustrezne številke dela stavbe.

Slika 10: Delni rezultati iskanja preko šifre katastrske občine, številke stavbe

Slika 11: Pregled delov stavb, če iščemo po šifri katastrske občine in številki stanovanja

