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PREDSTAVITEV POGOJEV ZA 
DOSTOP DO INFORMACIJSKE 

REŠITVE KATASTER

Vsebina predstavitve

• Pogoji za dostop do IR Kataster
• Prijava v varnostno shemo
• Oddaja prošnje za dodelitev pravic
• Digitalni podpis
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Pogoji za dostop do IR Katastra (1/2)

• 40. člen: dostop do informacijskega sistema 
kataster) :

(3) Dostop do informacijskega sistema kataster ima:
– pooblaščeni geodet za izvajanje inženirskega dela 
katastrskega postopka,
– sodni izvedenec geodetske stroke za vpis elaborata, 
ki se izdela v sodnem postopku, in
– pooblaščeni projektant za izvajanje nalog iz 
četrtega odstavka prejšnjega člena.

Pogoji za dostop do IR Katastra (2/2)

• (4) in (5) odstavek pravita, da je potrebno za dostop 
opraviti izobraževanje, pri čemer se dobi potrdilo

• Pooblaščeni geodet ali drugi uporabnik sistema ne sme 
imeti dostopa do sistema v času mirovanja ali po izbrisu 
iz imenika

• Digitalno potrdilo (SIGEN-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, 
POŠTAR-CA) – račun v sistemu SI –PASS

• https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-
uporabnikom/navodila-in-napotki/registracija-v-sistem-
si-pass/

• Brskalnik, ki omogoča html5
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Prijava v varnostno shemo (1/5)
• Aplikacija, ki omogoča enotno upravljanje z 

uporabniki, pravicami, izvaja avtentikacijo in 
avtorizacijo

• V varnostni shemi so zapisane pravice uporabnikov
• Prijava z digitalnim potrdilom preko linka za 

dodelitev pravic
• https://vs.gov.si/VS.web/prosnjaDodelPrav
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Prijava v varnostno shemo (2/5)

1

2

Prijava v varnostno shemo (3/5)
• 3 -> gospodarska družba, sp ali sodni izvedenec
• 4 -> izbira podjetja (vpisano v imeniku IZS ali ZAPS), 

dodano polje za identifikacijsko številko PI, (če ni v 
seznamu -> dominik.mlakar@gz-ce.si)
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Prijava v varnostno shemo (4/5)
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Prijava v varnostno shemo (5/5)
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Prijava v sistem Kataster

• Ob prejemu potrdil o opravljenem izobraževanju bo 
priložen vprašalnik, kjer boste vnesli e-mail podjetja 
in navodila za prijavo v VS s povezavo do aplikacije 
(v tednu 28.3. – 1.4.)

• Obvestilo o potrditvi preko e-maila 
• Nato se z digitalnim potrdilom in SI-PASS računom 

prijavimo v IR kataster
• Pri več vlogah (izvajalec ali sodni izvedenec) 

izberemo želeno vlogo
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Podatki izvoženi v kataster preko 
izmenjevalnih datotek

• Podjetje, ki oddaja elaborat (matična številka);
• Pooblaščeni geodet, projektant, sodni izvedenec 

(identifikacijska številka);
• V bazi Katastra podatki o podjetjih, pooblaščencih -

kontrola
• Varen elektronski poštni predal se bo naknadno 

vodil v bazi katastra, do takrat običajni e-poštni 
predali 

Digitalni podpis (1/4)
• Potrditev elaborata ipd.
• https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/
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Digitalni podpis (2/4)
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Digitalni podpis (3/4)
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Digitalni podpis (4/4)
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HVALA ZA POZORNOST!


