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123 KODIRANI PODATKI ZA ZEMLJEPISNO IME
Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na zemljepisna imena.

Podpolja & ponovljivost
POLJE/PODPOLJE

123
d
e
f
g

PONOVLJIVOST

Kodirani podatki za zemljepisno ime
Koordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžina
Koordinate – najvzhodnejša zemljepisna dolžina
Koordinate – najsevernejša zemljepisna širina
Koordinate – najjužnejša zemljepisna širina
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Indikatorji
Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ
123d Koordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžina
123e Koordinate – najvzhodnejša zemljepisna dolžina
123f Koordinate – najsevernejša zemljepisna širina
123g Koordinate – najjužnejša zemljepisna širina
Podpolja d, e, f in g vsebujejo koordinate točk na Zemlji ali na drugih nebesnih telesih. Vsako
podpolje ima stalno dolžino osem znakov in vsebuje naslednje podatke:
•

oznaka poloble – en znak ("w" = zahod, "e" = vzhod, "n" = sever, "s" = jug)

•

stopinje (trije številčni znaki)

•

minute (dva številčna znaka)

•

sekunde (dva številčna znaka)

Številke so desno poravnane, na nezasedenih mestih stojijo ničle.

OPOMBE O VSEBINI POLJA
Če so koordinate območja podane za središčno točko in ne za robove, vnesemo dolžino in širino osrednjih
osi dvakrat, v podpolji d in e (dolžino) ter podpolji f in g (širino).
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SORODNA POLJA
NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI
ZEMLJEPISNO IME
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PRIMERI
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(Benetke: 45°26′ severne zemljepisne širine in 12°20′ vzhodne zemljepisne
dolžine.)
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aSlovenija
(Slovenija: med 13°23′ in 16°36′ vzhodne zemljepisne dolžine ter med 46°53′ in
45°25′ severne zemljepisne širine.)

123
215

⊔⊔

⊔⊔

de0790000 ee0860000 fn0200000 gn0120000
aIndia
(Indija med 79° in 86° vzhodne zemljepisne dolžine ter med 20° in 12° severne
zemljepisne širine.)
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aPotočka zijalka (Slovenija)
(Potočka zijalka: 46°26′56″ severne zemljepisne širine, 14°40′7″ vzhodne
zemljepisne dolžine.)
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