
Iskanje parcel in izvoz seznama lastnikov parcel  

Kako v izbrani katastrski občini poiskati točno določeno parcelo smo si ogledali v nasvetu: Kako 
poiskati parcelo in izpisati poročilo o parceli (povezava). V nadaljevanju pa si bomo ogledali, kako v 
izbrani katastrski občini poiskati več parcel hkrati ter nato v »Excel« izvoziti seznam lastnikov teh 
parcel.  

VNOS SEZNAMA ISKANIH PARCEL 

1. Kot interni ali javni uporabnik se prijavimo v PISO Spletni pregledovalnik.  

2. v izbirniku v zavihku »iskanje« pri iskalnem polju »nepremičnine« ohranimo privzeto vrednost 
(»zemljiški kataster«) (1). S seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali 
pa po nazivu KO (2) ter izberemo možnost »vnos seznama« (3). 

 

3. V tekstovnem prikazu pod karto se prikaže podatek o katastrski občini (1) in vnosno polje, v 
katerega vpišemo številke iskanih parcel (2) in kliknemo na ikono »išči« (3). 

 

http://www.geoprostor.net/PisoPortal/kako-poiskati-parcelo-in-izpisati-poro%C4%8Dilo-o-parceli.aspx


4. Izpiše se nam seznam vseh iskanih parcel, ki jih lahko poljubno označujemo in izbiramo, celoten 
seznam izvozimo v »Excel« ali izvozimo seznam lastnikov parcel (zgolj interni uporabniki). 

 

OPOMBA: v primeru, da smo v izbor pozabili dodati eno ali več parcel iz iste katastrske občine 
oziroma želimo v izbor dodati še seznam parcel, ki se nahajajo v drugi katastrski občini, jih dodamo 
tako, da ponovimo 2. korak, vnesemo seznam manjkajočih parcel oziroma parcel v drugi KO ter 
kliknemo na ikono »išči«. Izpiše se nam seznam teh parcel. V izbor vseh iskanih parcel jih dodamo 

tako, da ob držanju tipke »SHIFT« kliknemo na ikono  (»izberi vse«) v naslovu seznama parcel. Vse 
iskane parcele (vključno s pozabljenimi oziroma novimi v drugi KO) se nam na karti označijo/obarvajo. 
Sedaj v orodni vrstici kliknemo na ikono  (»Geometrijska poizvedba«) in v 
tekstovnem prikazu se nam izpišejo rezultati geometrijske poizvedbe -> seznam vseh iskanih parcel 
vključno s pozabljenimi oziroma s parcelami, ki se nahajajo v drugi katastrski občini. 

  



(INTERNO) IZVOZ SEZNAMA LASTNIKOV ISKANIH PARCEL  

1. S klikom na ikono  ob nazivu preglednice »Parcele«  se nam izpiše seznam lastnikov izbranih 
parcel. Po želji lahko seznam izvozimo v »Excel«, ga naprej obdelujemo ter uporabljamo za 
različne namene in potrebe*.  

 
 

*Primer nadaljnje uporabe izvoženih podatkov o lastnikih parcel (avtomatizirano tiskanje 
naslovov/kuvert za poštno pošiljanje) se nahaja na povezavi: Avtomatizirano tiskanje naslovov na 
kuverte 

http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Data/Sites/1/_doc/piso_nasveti/Nasvet_Tiskanje_naslovov1.pdf
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Data/Sites/1/_doc/piso_nasveti/Nasvet_Tiskanje_naslovov1.pdf

