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VZPOSTAVITEV KATASTRA STREH  

ZA POTREBE OBRAČUNA ODVAJANJA  
METEORNIH VODA 



Zakonska regulativa 

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/2012 in 109/2012; v nadaljevanju: Uredba) je predvideno, 

 da se cene storitev v okviru javne službe oblikujejo tako, 

 da se ločeno obračuna: 

 

• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,  

• odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh ter  

• ločeno storitve, ki so povezane z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami (MKČN). 

 



KATASTER STREH – Zakaj in Kako? 

• Določitev padavinske vode s streh je tehnično možno izvesti s 

pomočjo državne evidence registra nepremičnin (GURS-REN), ki 

vključuje tudi podatke katastra stavb. 

 

• GURS-REN je edina „uradna evidenca“, ki določa stanje stavb v 
prostoru, 

 

• GURS-REN vsebuje podatke o kvadraturi strehe , (so)lastništvu,…  
 

• GURS-REN žal nima podatkov o tem, s katere strehe in v kakšnem 
deležu ter količini odteka v padavinska voda v javno kanalizacijo 

 



KATASTER STREH 

Zamisel in izvedba 

 

 

Pred-analiza: 

• Je pokazala, da je do 40% streh povezanih s stavbami brez hišne številke, o katerih pa 

komunalna podjetja v svojih evidencah komunalnega obračuna nimajo prav nobene 
informacije. 

• Da ODJEMNA MESTA še vedno niso v celoti geopozicionirana (HS_MID  iz GURS-RPE), 

• Da ODJEMNA MESTA nimajo popolne informacije o plačniku 
(ni točno ime podjetja po ajpes, ali je plačnik lastnik, solastnik ali najemnik, problematika  umrlih, ena stavba eden ali 
več OM…) 

• Da ODJEMNA MESTA niso povezana s stavbami brez hišnih številk  
 Izbrana izhodišča za izvedbo: 

• GURS – REN (register nepremičnin) in KS (kataster stavb)  

• ODJEMNA MESTA – Storitev Kanalščina  
• Kataster kanalizacije (GJI)  

• CRP z informacijo o članih v gospodinjstvu 

• AJPES z informacijo o podjetjih 



KATASTER STREH  

Cilji  

• Poiskati vse „sodelujoče strehe“, ki so v celoti ali delo „priključena“ na omrežje. 
• Na obstoječa OM "zvezati" strehe s hišno številko in tudi brez številke v deležu 

(so)lastništva članov skupine gospodinjstva. 
S tem zagotovimo dodajanje nove storitve k obstoječim odjemnim mestom na iste 
položnice le z novimi ali prerazporejenimi postavkami nove „storitve“. 

• Matematično pravilno izračunati deleže streh glede na delež solastništva po REN-u 

• Zagotoviti, da delež strehe neznanih lastnikov (npr živeči v tujini, neznani lastnik 
ipd) ne gre na škodo plačila "sosedov". 

 



Zamisel in izvedba 

iKOMUNALA - primerno okolje za izvedbo 

  
iKomunala je internetno okolje, ki na enostaven in 

učinkovit način komunalnim podjetjem omogoča 
sistematično, periodično  povezovanje različnih 
evidenc v Pametne zemljevide dostopne na spletu. 

 

Pametni zemljevidi  omogočajo svež, sodoben 
pristop za upravljanje z omrežji infrastrukture, nadzor 
nad vzdrževalnimi deli in storitvami , izvajanje 
analitičnih raziskav, prostorskih poizvedb, poročanj 
itd,… 
 

 



Faza izvedbe 

DOLOČITEV „SODELUJOČIH“ STREH 

 

ODJEMNA MESTA obarvana po storitvi  in KATASTER STAVB 



Faza izvedbe 

DOLOČITEV „SODELUJOČIH“ STREH 

 

    KATASTER KANALIZACIJE z  vplivnim območjem  



ANALITIČNA OBDELAVA EVIDENC – STORITEV KALIOPA 

- STAVBE: Iskanje povezave med stavbami z HŠ in brez HŠ glede na lastništvo in sobivanje v gospodinjstvu, preko 
evidenc AJPES,CRP, REN in lastništva parcel. 
- STAVBNI DELI: vsakemu STAVBNEMU DELU delu določimo DELEŽ pripadajoče strehe (%) in KVADRATURO (m2) 
- LASTNIKI STAVBNIH DELOV: vsakemu lastniku stavbenega dela določimo pripadajoče OM  

    (neujemanje imen med Komunalo in GURS-REN) 

    Strokovna pomagala: če ni bilo 100% ujemanje imen (95% podobnost imena, id gospodinjstva, št stanovanja) 
    Primer: Mercator d.d.  == Mercator delniška družba d.d. 

- ODJEMNA MESTA: Vsakemu OM, poiščemo pripadajoče stavbnih dele in njihove lastnike, ki so v stavbah z HŠ in 

tudi brez HŠ 

VKLJUČITEV PODATKOV ANALITIČNE OBDELAVE V „IKOMUNALA - MODUL STREHE“ 

• Začetna predpostavka – Vse strehe ob mešanem kanalizacijskem sistemu, SODELUJEJO v izračunu. 
• Vsaka streha ki SODELUJE, mora imeti vse stavbne dele povezane z ODJEMNIM MESTOM, 

(Tiste ki nismo uspeli povezati z analitično obdelavo je potrebno „ročno“ povezati, cca 20%). 
Pri tem se izkazuje večja neurejenost na strani odjemnih mest, kot podatkov iz REN.) 

Faza izvedbe 

ANALITIČNA OBDELAVA 

 



Pametni zemljevid (Smart Map) 

IKOMUNALA - MODUL STREHE 

• STREHE POBARVANO GLEDE NA NAČIN PRIKLJUČITVE  (zelena-sodeluje, rdeča –ne sodeluje)  

• S TIPOM ŠRAFURE PO UREJENOSTI POVEZAVE MED LASTNIKI IZ OM in LASTNIKI IZ GURS 



   MODUL STREHE – Ob „kliku na streho” dobimo izpis poročila  

Lastniku stavnega dela ne najdemo pripadajoče OM 

Lastnik stavnega dela je usklajen z OM 

OM- ju ne najdemo pripadajočega lastnika dela stavbe 

OM je povezan z enim ali več lastniki 

PODROBNO POROČILO O STAVBI in NJENI STREHI 



IKOMUNALA - MODUL STREHE - Uporabniški vmesnik 



Faza izvedbe 

ANALIZA IN VNOS 

PRITOŽB 

 

Faza izvedbe 

OBVESTILO O STANJU IN POZIV OBČANOM 

 



MODUL STREHE – Končni (pred)izračun  



Izvoz ažurnega stanja katastra streh  
v računovodski sistem iz on-line Statistike 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVobuJorfWAhXCuRoKHSm_DIQQjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.billing.system&psig=AFQjCNGM5643Jhn7n1CRpCPm4B_03609Eg&ust=1506117211424720


MODUL STREHE  

Trajno  osveževanje podatkov GURS-REN 

 in auto-email obvestilo o stanju stavb 

NOVE STAVBE 

SPREMENJENE 

ODSTRANJENE 



IKOMUNALA - MODUL STREHE 

POVZETEK FUNKCIONALNOSTI: 

• Določamo Status priključitve - vključimo/Izključimo sodelovanje strehe 

• Analitično Povezujemo Lastnike Objektov po GURS z Lastniki OM po Komunala 

• Korigiramo kvadraturo sodelujoče strehe (npr samo 50% strehe sodeluje) glede na stanje v naravi 

• Vnašamo pritožbe občanov 

• Odčitavamo samodejni izračun deleža, m2 in € 

• Simuliramo obračun posameznih in skupaj streh z določitvijo letnih padavin in cene na m3. 
• Kreiranje dopisa s pozivom o stanju strehe in deleža za vsakega lastnika  
• On-line statistika izračuna kvadratur, količin in zneskov vseh sodelujočih streh z in brez HŠ. 

• Izvažamo podatke o kvadraturi in deležih streh glede na OM za  uvoz v obračun kom.storitev 

(računovodstvo) 
 

• Periodično (tedensko) osvežujemo podatke o stavbah z lastniki , odjemnih mestih , katastru 

• Trajno „negujemo“  usklajenost Modula Streh s podatki GURS-REN. 



HVALA ZA POZORNOST 

 
Slavko Gerčer , Kaliopa d.o.o. 

 


