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Ob oddaji elaborata prek spletnega vmesnika:
 V polje za rezervacijo, v primeru, da gre za elaborat zemljiškega katastra vpišete
rezervacijo. Običajno je to 5 mestno število, ki se začne z 9.
 V polje za rezervacijo vpišete S+številko stavbe če gre za kataster stavb. Na primer S123.
(Tako kot ste doslej poimenovali ZIP zbirke katastra stavb)
V primeru, da vpišete rezervacijo zemljiškega katastra, pošljete pa elaborat katastra stavb,
bo program naredil kontrole nad tem elaboratom, kot bi bil elaborat zemljiškega katastra.
Dobili boste obvestilo o napaki. Elaborat bo na GURSu shranjen v imeniku z imenom
rezervacije 9…... kot bi bil elaborat zemljiškega katastra.
Ostalo je vse enako kot je bilo lani. Sve je isto ko i lani [Bjelo Dugme].
Torej:
 Pošiljate ZIP zbirko, ki vsebuje vse zbirke v enem imeniku. (TMP zbirke in PDF so na istem
imeniku/direktoriju)
 Poti oz. drevesne strukture, s svojega računalnika NE vključite v ZIP zbirko.
 ZIP zbirka lahko vsebuje največ en nivo direktorijske strukture za primer, ko oddajate isti
elaborat v različnih merilih. (Takrat ZIP zbirka lahko vsebuje poddirektorije npr. 1000 in
2880, .)
 ZIP zbirka se naredi z WinZip ali z Zip7. Če se ZIP zbirka naredi s kakšnim eksotičnim
programom, lahko pride do neskladja.
 ZIP zbirka je samo enkrat za-ZIP-ana. V Zip zbirki ni drugih ZIP zbirk. Zip zbirka je brez
gesla.
 Če bo ZIP zbirka pripravljena s pomočjo programa UDE, potem zgornji pomisleki
odpadejo.
Če POPRAVLJATE že poslan elaborat, (pošiljate ga drugič) potem vpišete enake podatke, kot
ste storili pri prvem pošiljanju. (ista KO, ista REZERVACIJA, isto LETO)
S tem bo drugi elaborat prekril prvega. Shranil se bo na isti direktorij, kot je bil shranjeni prej
poslani elaborat. Torej če z istimi podatki (KO, REZERVACIJA, LETO) pošljete več elaboratov
hkrati, ali v različnih dneh, potem bo na disku le zadnji poslani elaborat. Vi boste sicer vedno
dobili potrdilo, da je bil elaborat sprejet brez problemov, da so kontrole v redu, ampak na
disku je kljub temu samo zadnji elaborat.
Vsega ne morete popraviti z drugim pošiljanjem zbirk, na primer:
 če prvič pošljete elaborat v katerem ste v Zip zbirki pozabili izključiti poti, drugič pa
pošljete to popravljeno še vedno ne boste izbrisali prejšnje drevesne strukture. ZIP
zbirka se bo dvakrat od-zipala (razširila) na različne direktorije.
Včasih je bolje meni poslati elektronsko pošto in zaprositi za izbris poslanega
(sergej.capelnik@gov.si).
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Pri poimenovanju zbirk, ki jih pošiljate prek spletnega vmesnika, se je vedno dobro izogniti
uporabi šumnikov.
Če zbirko oddate prek spletnega vmesnika, te iste zbirke, ni potrebno pošiljati še prek
elektronske pošte.
Ko se z certifikatom prijavite v spletni vmesnik za oddajo elaborata, lahko opazite elektronski
naslov na katerega bo poslano potrdilo o prejemu digitalnega elaborata. Če ta elektronski
naslov ni vaš (oz. tak, kot elektronski naslov lastnika certifikata ) Potem nam lahko sporočite
željo po spremembi tega elektronskega naslova, na: Danijel.Boldin@gov.si.

Slika 1
Spletni vmesnik zamenjuje pošiljanje elaboratov prek elektronske pošte, zaradi težav
povezanih z velikostjo elektronskega sporočila. Sedaj, ko je obvezen sestavni del elaborata
tudi PDF zbirka, bo lahko velikost digitalnega elaborata presegla 15Mb. To pa je že velikost,
ki se je ni mogoče več poslati prek el. pošte.
Oddaja elaboratov prek elektronske pošte ne bo delovala več dolgo.
Počakali bomo, da si večina priskrbi certifikate, ter da se ti vpišejo v našo bazo, potem bomo
oddajo elaboratov prek elektronske pošte ukinili.
Z novim letom naj bi v PREGU bila dodana možnost iskanja digitalnih elaboratov. Sami si
boste lahko sneli že digitaliziran arhiv Geodetske uprave. Doslej to še ni zaživelo. Mogoče bo
danes.
Upam, da vam bodo ti nasveti vsaj malo olajšali delo, oz. da sem odgovoril na kakšno
vprašanje, ki se vam poraja ob prehodu na nov način oddaje elaboratov.
Pripravil:
- Sergej Čapelnik

