Priloga 3: Izmenjevalni format za podatke o gozdovih
MKGP oziroma Zavod za gozdove (ZGS) posreduje podatek o odprtosti zemljišča po katastrskih
občinah na parcelo natančno. ZGS posreduje podatke ob vsaki spremembi podatkov o odprtosti
ali rastiščnem koeficientu v predpisanem izmenjevalnem formatu, po katastrskih občinah in
parcelah.

IZMENJEVALNI FORMAT DATOTEK ZA IZDAJO IN PREVZEM PODATKOV
O ODPRTOSTI IN RASTIŠČNEM KOEFICIENTU
Izmenjevalni format datoteke pri prevzemu podatkov o odprtosti in rastiščnem koeficientu
določa vsebino, vrsto in ime datoteke.
Vrsta datoteke: ASCII datoteka
Imena datotek:
- za podatke o odprtosti: gozd_odprtost.csv
- za podatke o rastiščnem koeficientu: gozd_rastiscni.csv
Podatkovna enota (ena datoteka) za vnos je parcela oz. seznam parcel. V datoteki se vedno
navedejo samo parcele, za katere se podatek o odprtosti oz. rastiščnem koeficientu dodaja,
briše, ali spreminja glede na trenutno stanje v registru nepremičnin.
Vsebina datoteke gozd_odprtost.csv:
POLJE
IME POLJA
TIP POLJA
1.

VRSTA_PODATKA

C

2.

BRISANJE

C

3.

SIFKO

N

OBVEZNOST
PODATKA
V vsaki vrstici se ponovi zapis DA
»ODPRTOST«
Ob brisanju podatka o odprtosti NE
s parcele je vrednost tega
podatka »B«
Šifra katastrske občine
DA

4.

PARCELA

C

Parcelna številka

5.

ODPRTOST

N

Odprtost je celo število, ki DA
označuje dostopnost in možnost
izkoriščanja gozda na parceli.

Vsebina datoteke gozd_rastiscni.csv:
POLJE
IME POLJA
TIP POLJA

OPIS POLJA

DA

OPIS POLJA

1.

VRSTA_PODATKA

C

2.

BRISANJE

C

3.

SIFKO

N

OBVEZNOST
PODATKA
V vsaki vrstici se ponovi zapis DA
»RASTISCNI_KOEFICIENT«
Ob brisanju podatka o
NE
rastiščnem koeficientu s parcele
je vrednost tega podatka »B«
Šifra katastrske občine
DA

4.

PARCELA

C

Parcelna številka

DA

5.

RASTIŠČNI
KOEFICIENT

N

Rastiščni koeficient je celo
število, ki označuje potencialno
proizvodno sposobnost rastišča
na podlagi gozdne združbe na
parceli.

DA

1

Opis podatkov je prilagojen glede na prikaz v Excelu;
POLJE: določa v katerem stolpcu se nahaja podatek,
IME POLJA: določa ime polja za posamezno vrsto podatka,
TIP POLJA: določa zalogo vrednosti polja pri čemer velja: N – celo število, C – znakovni niz,
OPIS POLJA: opisuje posamezno vrsto podatka in podaja šifrant če le ta obstaja,
OBVEZNOST PODATKA: določa, kateri podatek je obvezen pri oddaji datoteke. Neobvezni
podatki so lahko izpuščeni.

Splošne opombe:
1. Podatke v polju 5 določi ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
2. Ena vrstica v datoteki predstavlja podatke ene parcele.
3. Parcelna številka se zapiše v obliki:
- * - označuje stavbne parcele
- parcelna številka (števec)
- znak »/« (samo v primeru, če ima parcelna številka poddelilko)
- poddelilka (če obstaja)
Primeri:
- *183 – stavbna parcela 183 (brez poddelilke)
- 65/2 – zemljiška parcela 65/2
- 1836 – zemljiška parcela 1836 (brez poddelilke)
4. Datoteka ne vsebuje naslovne vrstice z imeni polj.
5. Če datoteko *.csv odpremo z urejevalnikom besedil (Notepad, Wordpad, Textpad,..) so
podatki med seboj ločeni z znakom ";", brez presledkov.
6. Če se podatek o odprtosti ali rastiščnem koeficientu s parcele briše, mora imeti polje
BRISANJE vrednost B.
Za spremembo podatka o odprtosti ali rastiščnem koeficientu parcele starega podatka ni
potrebno brisati. Nov zapis v CSV datoteki bo prepisal prej obstoječega.

Primera zapisa podatkov za datoteko gozd_odprtost.csv:
Podatki v Excel-u:
ODPRTOST
ODPRTOST
ODPRTOST

B

2214 *12/4
2214 56/9
1961 57/6

10
98

Podatki v Notepad-u:
ODPRTOST;;2214;*12/4;10
ODPRTOST;;2214;56/9;120
ODPRTOST;B;1961;57/6;

Primera zapisa podatkov za datoteko gozd_rastiscni.csv:
Podatki v Excel-u:
RASTISCNI_KOEFICIENT
RASTISCNI_KOEFICIENT
RASTISCNI_KOEFICIENT

B

2214 45/8
2214 *5/1
1961 57/5

Podatki v Notepad-u:
RASTISCNI_KOEFICIENT;;2214;45/8;5
RASTISCNI_KOEFICIENT;;2214;*5/1;3
RASTISCNI_KOEFICIENT;B;1961;57/5;

2

5
3

