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Navodila za pravilno vnašanje podatkov o
parcelah v sistem e-Vlog
Pri vlogah, ki zahtevajo (ali omogočajo) vnos podatkov o parcelah, mora uporabnik izpolniti dva
podatka: izbrati katastrsko občino in pa vnesti številko ali številke parcele znotraj te katastrske
občine.

Katastrsko občino uporabnik izbere iz spustnega seznama, v katerem so katastrske občine urejene
po abecedi. Seznam vsebuje vse katastrske občine v Mestni občini Koper.

Podatke o številkah parcele vnese uporabnik v ustrezno polje, pri čemer je pomembno, da v vsako
polje vnese podatke za samo eno parcelo. Če želi uporabnik vnesti več parcel, to stori z
dodajanjem vnosnih polj z gumbom »+Dodaj«.
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Gumb »+Dodaj« je namenjen prikazu dodanih vnosnih polj in ne potrjevanju vnesenega podatka.

Podatki o številki parcele morajo biti pravilno zapisani, dovoljeni znaki so številke od 1 do 9, *
(zvezdica na začetku številka parcele) in / (poševnica med parcelno številko in podelilko). V
posamezno polje ne vnašamo več parcel in ne uporabljamo ločil (vejice, pike, podpičja, dvopičja,
presledki ipd.)
Primer nepravilno vnesenih podatkov o številkah parcel:

Primer pravilno vnesenih podatkov o številkah parcel:

Pravilen vnos podatkov o parcelah je pomemben zaradi pravilnosti prenosa podatkov in
zmanjševanja možnosti napak ter s tem pospešitve izvajanja postopkov.
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Primer pravilno izpolnjenih podatkov o parcelah na primeru Vloge za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča za parcele v k.o. Koper – 2605. Vsaka parcela je vnesena v svoje polje in vsebuje samo dovoljene znake.
Nova polja dodajate z gumbom »+Dodaj«, do skupno 10 vnosnih polj.

Omejitev sistema e-vlog je, da ni mogoče vnašati parcel v različnih katastrskih občinah v eno vlogo. V primeru, da želite v vlogo vnesti podatke za različne katastrske občine (in če je to dopustno), vam svetujemo, da se
poslužite druge oblike oddaje vlog (po pošti ali e-pošti).
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