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Izvleček
Pomemben podatek zemljiškega katastra je površina parcele. Ta je izračunana na osnovi
podatkov katastrskih meritev, ki so bile izvedene v različnih časovnih obdobjih. V Sloveniji so
lahko uradni podatki o površinah parcel določeni na podlagi podatkov katastrske izmere vse
od uvedbe franciscejskega katastra v prvi polovici 19. stoletja do današnjih dni. Namen
magistrskega dela je analizirati in podati pregled zahtevane kakovosti določevanja površin
parcel v Sloveniji po posameznih obdobjih, kot je bilo to določeno v predpisih. V prvem delu
naloge smo podrobno predstavili predpise na področju zemljiškega katastra, ki so urejali to
področje na slovenskem ozemlju od franciscejskega katastra do danes. Za celotno
obravnavano obdobje (1817–2017) smo kronološko predstavili predpisana dopustna
odstopanja oziroma zahtevane natančnosti določitve koordinat zemljiškokatastrskih točk, kar
smo nadalje uporabili za oceno kakovosti katastrskih podatkov o površinah parcel. Za
analizo zahtevane kakovosti katastrskih podatkov o površinah parcel smo izračunali
dopustna odstopanja pri grafičnem določevanju za vnaprej izbrane velikosti parcel in za
različna merila katastrskih načrtov. Prav tako smo izračunali natančnosti določitve površin na
osnovi numeričnih podatkov o poteku meje parcel, to je na podlagi koordinat
zemljiškokatastrskih točk, za enake primere izbranih velikosti parcel. Dobljene rezultate smo
prikazali kronološko in jih primerjalno ovrednotili.
Ugotovili smo, da so bile zahteve glede kakovosti določitve površin parcel v zemljiškem
katastru obširneje predpisane šele v začetku 20. stoletja. Pregled zakonodaje jasno kaže na
to, da podatki grafičnega katastra niso ustrezali kakovosti, ki je bila predpisana v navodilih za
prvotno izmero. Še več, vedno znova je ocenjena položajna kakovost katastrskih načrtov kot
tudi površine parcel iz predhodnega obdobja ovrednotena slabše v primerjavi z zahtevami
zakonodaje iz tistega predhodnega obdobja. Presenetljivo je, da se je v obdobju 1930–1970
z jugoslovanskima predpisoma zahtevana kakovost določevanja katastrskih površin
postopno zmanjševala v primerjavi z nekdanjimi avstro-ogrskimi kriteriji. Bistven preobrat pri
določevanju površin parcel v zemljiškem katastru na Slovenskem je nastal na prelomu v 21.
stoletje z zahtevo, da se površine parcel določajo izključno iz numeričnih koordinat, ki
pomeni pomembno izboljšanje zahtevane kakovosti določitve površine parcel.
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Abstract
The land plot area is an important data in the land cadastre. It is calculated on the basis of
cadastral measurements carried out at different time periods. In Slovenia, the official data on
land plot areas can be derived from the cadastre survey data originating from the introduction
of the Franciscan cadastre in the first half of the 19th century up to the present days. The
purpose of the master's thesis is to analyse and provide an overview of the required quality
of the determination of land plot areas in Slovenia within particular periods, as specified in
the respective regulations. In the first part of the thesis, we presented in detail the regulations
in the field of land cadastre, which regulated this domain on the Slovenian territory from the
Franciscan cadastre to the present. For the whole period considered (1817–2017) we
presented chronologically the prescribed permissible limits and the required precision of
determining the coordinates of the land cadastre points, which were further used for the
assessment of the quality of cadastral data on the land plot areas. Aiming to analyse the
quality of this data, we have calculated permissible limits in graphic determination for preselected parcel sizes and for different scales of cadastral maps. We also calculated the
precision of area determination based on numerical data on the course of the land plot
boundary, which is based on the coordinates of the land cadastre points, for the same
examples of selected land plot sizes. The results are presented chronologically and are
comparatively evaluated.
We have found that the requirements regarding the quality of determining the area of land
plots in the land cadastre were more precisely prescribed only from the beginning of the 20th
century. The review of the legislation clearly shows that the graphical cadastre data did not
correspond to the quality prescribed in the instructions for the initial survey. Moreover, the reevaluated quality of land cadastre plans and the area of land plots from the previous period
have been turned out worse in comparison with the requirements of the legislation from that
previous period. Surprisingly, in the period 1930–1970, the quality of determining the land
plot area was gradually decreasing with the Yugoslav regulations in comparison with the
former Austro-Hungarian criteria. A crucial turning point in the determination of land plot
areas appeared at the turn of the 21st century with the requirement that the land plot areas
should be determined exclusively from numerical coordinates, which signifies an important
improvement in the required quality of the land plot areas determination.
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UVOD

V Sloveniji je zemljiški kataster skupaj z zemljiško knjigo temeljna evidenca o zemljiščih.
Osnovna nepremičninska enota, za katero se hranijo in vzdržujejo podatki, je parcela.
Parcela je po slovenski zakonodaji opredeljena kot strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene
katastrske občine ter je v zemljiškem katastru evidentirano z mejo in označeno z
identifikacijsko oznako (ZEN, 2006). V zemljiškem katastru se hranijo in vzdržujejo podatki o
parcelni številki (znotraj katastrske občine), o poteku meje parcele (to je o
zemljiškokatastrskih točkah in njihovih povezavah), o površini parcel, o dejanski rabi
zemljišča ter informativni podatek o lastniku in morebitnem upravljavcu zemljišča (MOP,
2017). Zemljiški kataster je povezan z zemljiško knjigo na osnovi podatka o katastrski občini
in parcelni številki.
Zemljiški kataster sestavljajo zadnji vpisani podatki o zemljiščih ter zbirke listin in podatkov,
ki omogočajo zgodovinski pregled sprememb. Zbirka listin so posamezni elaborati, na
podlagi katerih so bili opravljeni vpisi, hrani pa se na geodetski upravi v fizični in elektronski
obliki (ZEN, 2006). Podatkovna zbirka zemljiškega katastra vsebuje opisne in grafične
podatke. Grafični prikaz parcel podaja meje parcel in parcelne številke. Mejo parcel določajo
vozlišča mnogokotnikov parcel, ki jih v nadaljevanju imenujemo zemljiškokatastrske točke.
Koordinate zemljiškokatastrskih točk so določene v državnem koordinatnem sistemu,
natančnost le-teh pa je odvisna od načina izmere in merila katastrskega načrta, na osnovi
katerega je bil prikaz izdelan.
Parcelno usmerjen zemljiški kataster, kot ga poznamo danes, je bil v slovenski deželah v
veliki večini vzpostavljen v letih od 1820 do 1828 na osnovi cesarskega zemljiško-davčnega
zakona iz leta 1817. V tem času so bile katastrsko izmerjene vse takratne slovenske dežele,
razen Prekmurja (Triglav, 2003). Od takrat dalje so, zlasti v zadnjih desetletjih, merske
tehnike in metode določitve površin parcel močno napredovale. V začetku so površine
računali na enostaven grafičen način, kasneje so se določevale s planimetrijo, iz merskih
podatkov. Z razvojem merske tehnologije in metod določevanja koordinat točkam v
referenčnem koordinatnem sistemu pa se je že pred desetletji začela uveljavljati metoda
izračuna površine parcel na osnovi koordinat zemljiškokatastrskih točk.
Površine parcel, ki se danes hranijo v zemljiškem katastru, v nekaterih primerih še vedno
izhajajo iz podatkov starejših katastrskih izmer in so določene z natančnostjo, ki je bila
zahtevana ali je značilna za določeno obdobje razvoja zemljiškega katastra. Kakovost teh
podatkov je v splošnem slabša v primerjavi s podatki, pridobljenimi z današnjimi tehnikami
določevanja koordinat zemljiškokatastrskih točk in površin parcel. Kakovost podatkov o
površinah na celotnem območju Slovenije torej ni homogena.
Pojem kakovosti katastrskih podatkov o površinah parcel je težko enolično opredeliti. V
daljšem obdobju, ko so za določevanje površin pretežno uporabljali planimetrični pristop (do
70. let preteklega stoletja), je bilo merilo za kakovost tako imenovano dopustno odstopanje
pri dvakratnem neodvisnem določanju površin s planimetrom. Seveda je na kakovost
določitve površin dodatno vplivala kakovost katastrske izmere. V zadnjih desetletjih, ko se
površine parcel praviloma računa iz koordinat zemljiškokatastrskih točk, pa je postalo merilo
kakovosti natančnost in točnost določitve koordinat zemljiškokatastrskih točk. Neposredna
primerjava kakovosti obeh vrst podatkov bi bila lahko izvedljiva le v tistih primerih, ko v naravi
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obstajajo lomne točke mnogokotnika, ki določa mejo parcele, in bi jih lahko ponovno izmerili
z današnjim načinom merjenja ter površine določili numerično iz koordinat teh točk.
V magistrski nalogi obravnavan problem kakovosti določevanja površin parcel v zemljiškem
katastru je pomemben predvsem z vidika, da lahko danes lažje razumemo in pravilno
uporabljamo podatke o površinah parcel, ki se hranijo v zemljiškem katastru.
Na tem mestu velja opomniti, da se izraz »ploščina« v matematiki (geometriji) uporablja za
ponazoritev velikosti dvodimenzionalnih geometrijskih likov. Izraz »površina« pa se uporablja
za ponazoritev velikosti geometrijskih teles (3D). Ploščina in površina sta tako povezana na
način, da je površina vsota vseh mejnih ploskev (ploščin), ki tvorijo geometrijsko telo.
V zemljiškem katastru se za predstavitev velikosti parcele uporablja izraz površina parcele,
čeprav govorimo o ravni dvodimenzionalni ploskvi. Izraz se je verjetno ohranil kot posledica
tega, da govorimo o zemeljski površini, kot površini geometrijskega telesa, parcela pa
teoretično predstavlja le del površine Zemlje. Zaradi splošne uveljavitve izraza »površina« za
ploščino zemljiške parcele, smo se tudi v nalogi odločili za uporabo izraza »površina
parcele«.
1.1

Namen, cilj in delovna hipoteza naloge

Namen magistrskega dela je bil podati pregled predpisanih zahtev o kakovosti določitve
površin parcel v zemljiškem katastru po posameznih obdobjih. Na podlagi tega je bilo treba
izdelati primerjalno oceno o kakovosti določitve površine parcel po posameznih obdobjih v
odvisnosti od površine parcel, merila katastrskega načrta in oblike parcel. Cilj naloge je
pregledna predstavitev zahtev glede natančnosti določitve površin parcel v zemljiškem
katastru, ki se značilne za posamezna obdobja razvoja zemljiškega katastra na Slovenskem.
Na osnovi podatka o obdobju izvora podatka o površini parcel, ki je evidentirana v
zemljiškem katastru, bo možno sklepati na pravilnost oziroma kakovost podatkov o
navedenih površinah.
Za namen raziskovalnega dela smo oblikovali tri delovne hipoteze, katerih pravilnost
nameravamo preveriti s to raziskavo:
1. Predpisana oziroma zahtevana kakovost določitve površin zemljiških parcel v
slovenskem prostoru se je z razvojem pravnih in drugih sistemskih podlag
zemljiškega katastra (koordinatnih sistemov, merskih instrumentov in metod izračuna
površin) s časom stalno izboljševala.
2. Podajanje površin parcel v zemljiškem katastru v kvadratnih metrih je lahko
zavajajoče, saj ne moremo zagotavljati kakovosti podatkov z natančnostjo niti ne s
točnostjo 1 m2.
3. Predpisana zahtevana položajna natančnost določitve koordinat zemljiškokatastrskih
točk tudi danes nujno ne zagotavlja določitve površin parcel z natančnostjo 1 m2.
1.2

Pregled literature

Pri naši raziskavi smo kot osnovno literaturo najprej pregledali predpise o zemljiškem
katastru, ki obravnavajo kakovost določevanja površin parcel in kakovost določevanja
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razsežnosti zemljiških parcel oziroma koordinat vozliščnim točkam mnogokotnikov zemljiških
parcel. Najprej smo pregledali predpise iz časa Avstrijskega cesarstva in Avstro-Ogrske
monarhije (1817–1918). Sledil je pregled predpisov iz časov Kraljevine Jugoslavije (1918–
1945), za tem predpisov povojne Jugoslavije (1945–1991) ter na koncu še predpisov, ki so
nastali v obdobju samostojne Slovenije. Podrobneje so katastrski predpisi predstavljeni v
drugem poglavju (Zakonske podlage zemljiškega katastra). Kakovost določevanja površin
zemljiških parcel v katastru je kronološko in vsebinsko predstavljena v četrtem poglavju.
Obravnavanih predpisov zato v tem poglavju podrobneje ne navajamo.
Pri pregledu strokovne literature smo se oprli na dela avstrijskih avtorjev, saj sedanji
slovenski kataster izvira prav iz franciscejskega katastra, ki je nastal v nekdanji veliki skupni
državi. Zgodovino avstrijskega katastra je raziskoval znani avstrijski geodet Karl Lego (Lego,
1967) v delu z naslovom Zgodovina avstrijskega katastra (nem. Geschichte des
Österreichischen Grundkatasters). Lego (1967) v omenjenem delu podaja podroben pregled
razvoja zemljiškega katastra v Avstriji – od milanskega katastra (prva polovica 18. stoletja)
vse do sredine 20. stoletja. Monografija predstavlja pomemben vir podatkov za našo
raziskovalno nalogo, predvsem tistih, ki se nanašajo na sistemske podlage zemljiškega
katastra na Slovenskem v prvem stoletju svojega razvoja (do 1918).
S preučevanjem določevanja površin in kakovosti katastrskih podatkov v avstrijskem katastru
se je v svojem diplomskem delu ukvarjal Rainer Feucht (2008). Na podlagi njegovih navedb
glede točnosti kartiranja z mersko mizo ter članka o kakovosti katastrskega kartiranja z
mersko mizo Karla Ulbricha (1961) smo ocenili natančnost določitve površin iz obdobja
grafične izmere. Na osnovi grafičnih predstavitev kakovosti katastrskega kartiranja z mersko
mizo in določevanja površin parcel smo izdelali lasten grafični prikaz za dopustna odstopanja
pri dvakratnem računanju površin parcel iz tega obdobja.
Z raziskavami v zvezi s sodobnim avstrijskim katastrom velja omeniti tudi Gerharda Navratila
(Navratil, 2003) ter sodelavce (Abart in sod., 2017), ki se med drugim v svojih delih ukvarjajo
s kakovostjo katastrskih podatkov.
Od hrvaških avtorjev je razvoj zemljiškega katastra na Hrvaškem raziskoval Valter Vlah
(Vlah, 2000) v svojem diplomskem delu z naslovom Katastrski in zemljiškoknjižni predpisi
skozi zgodovino. V delu so kronološko prikazani katastrski in zemljiškoknjižni predpisi, ki so
se uporabljali na ozemlju Hrvaške od 19. stoletja vse do samostojne države.
Pri slovenskih avtorjih doslej nismo zasledili, da bi se kdo sistematsko in pregledno ukvarjal s
preučevanjem kakovosti podatkov o površinah parcel v zemljiškem katastru. Večina literature
obravnava zgodovinsko ozadje in nastanek ter razvoj katastra na slovenskih tleh. Vprašanje
kakovosti katastrskih podatkov je redko obravnavano in še tam v omejenem obsegu (Mlakar,
1996; Priročnik, 1984). Mnogo strokovne literature so izdali na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, na Geodetski upravi RS ter na Geodetskem zavodu in
Geodetskem inštitutu Slovenije. Nabor te literature sega od učbenikov, skript do člankov v
strokovnih revijah in mednarodnih konferencah (Čuček, 1977; Korošec, 1978; Mlakar, 1996;
Ferlan, 2005; Lisec 2011, 2014, 2016 idr.). V zvezi s kakovostjo podatkov moramo omeniti
tudi avtorja Berk in Ferlana (2016), ki sta obravnavala vpliv nadmorske višine
zemljiškokatastrskih točk (3D-kataster) na izračun površine parcel na slovenskem ozemlju.
Poleg tega sta avtorja obravnavala tudi vpliv projekcije na ravnino pri izračunu površine
zemljiške parcele.

4

Križman, V. 2018. Študija kakovosti določevanja površin v zemljiškem katastru.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

To magistrsko delo tako predstavlja prvi dokument, ki v celoti prikazuje zahtevano kakovost
katastrskih podatkov o površinah parcel za slovensko ozemlje, in sicer kronološko, to je od
vzpostavitve stabilnega katastra v prvi polovici 19. stoletja do danes. V Sloveniji je sicer na
voljo več strokovnih gradiv na temo vsebine in kakovosti obstoječega katastra (Ferlan, 2005;
Martinuč Brajnik in Brumec, 2015) in tudi o možnostih razvoja evidenc zemljiškega katastra
ter o povezovanju podatkov v sodobni prostorsko-informacijski sistem (Ferlan in sod., 2011;
Zupan in sod., 2014; Drobež in sod., 2017). Kakovost podatkov zemljiškega katastra z vidika
položajne kakovosti in kakovosti podatkov o površinah parcel je izredno heterogena in
predvsem na območjih, kjer so prevladujoči podatki še vedno tisti iz obdobja grafične izmere
(neposeljena območja, gozdovi, hribovska in gorska ter ostala težko dostopna območja), je
kakovost zelo omejena. Pravilna razlaga kakovosti podatkov je ključna za njihovo pravilno
uporabo, seveda pa je izboljšanje kakovosti obstoječih podatkov pomembna naloga
slovenske geodetske stroke v prihodnosti (Čeh in sod., 2017).
Naloga je sestavljena iz sedmih poglavij. V uvodnem poglavju smo predstavili predmet
raziskave ter namen in cilj magistrskega dela. Zastavili smo tudi tri delovne hipoteze, katerih
pravilnost smo želeli preveriti s pričujočo raziskavo. To poglavje vsebuje tudi pregled
strokovne literature, ki obravnava kakovost določevanja površin, to je strokovno literaturo
domačih avtorjev in avtorjev iz sosednjih držav.
V drugem poglavju smo predstavili zakonske podlage zemljiškega katastra od začetka
Avstrijskega cesarstva do samostojne Republike Slovenije.
V tretjem poglavju magistrskega dela smo predstavili sistemske podlage zemljiškega
katastra, ki smo jih razporedili v tri skupine, in sicer: 1) koordinatni sistemi, 2) merski
instrumenti in oprema ter 3) metode izračuna površin parcel.
V četrtem poglavju smo predstavili metode raziskovalnega dela. Poglavje smo razdelili na
dva dela. V prvem delu smo zbrali metode določevanja kakovosti katastrskih površin po
posameznih (šestih) obdobjih v času od 1817–2017 tako, kot so določene v izvedbenih
predpisih, katerih podlage so navedene v drugem poglavju. V drugem delu četrtega poglavja
smo okvirno opisali metodologijo, ki smo jo uporabili za prikaz numeričnega vrednotenja
kakovosti določitve površin parcel v zemljiškem katastru.
V petem poglavju smo analizirali kakovost določitve površin zemljiških parcel. Za vnaprej
izbrane velikosti površin parcel smo izračunali dopustna odstopanja v različnih merilih
načrtov, ki jih najpogosteje srečujemo v arhivih zemljiškega katastra in so pridobljene s
planimetriranjem. V drugem delu tega poglavja smo predstavili natančnost določitve površin
na osnovi natančnosti določitve zemljiškokatastrskih točk (v nadaljevanju ZK-točk). Dotaknili
smo se tudi napak pri določitvi površine parcel zaradi projekcije na ravnino. Predstavili smo
kakovost določitve površin za obe predhodno navedeni metodi tudi za podolgovate parcele.
V šestem poglavju smo v razpravi ugotavljali, kako se je s časom spreminjala zahteva glede
kakovosti določevanja površin parcel – posebej za grafični način določevanja površin parcel
(planimetriranje) in za določevanje površin na osnovi koordinatnih podatkov ZK-točk.
V zaključku smo povzeli glavne ugotovitve ter rezultate preverjanja v uvodu predstavljenih
hipotez.
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5

ZAKONSKE PODLAGE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

Začetni razvoj zemljiškega katastra v slovenskih deželah je pomembno povezan z zakonsko
ureditvijo katastra v nekdanjem Avstrijskem cesarstvu, kasneje pa je razvoj zemljiškega
katastra na Slovenskem skupen ali vsaj podoben razvoju v državah na območju nekdanje
Jugoslavije. Državna ureditev je tako močno vplivala na razvoj zemljiškega katastra.
Avstrijsko cesarstvo je bila država, ki je obstajala od leta 1804 do leta 1867. Po ustavni
reformi Avstrijskega cesarstva leta 1867 je nastala nova država Avstro-Ogrska, ki je
obstajala vse do konca prve svetovne vojne leta 1918. Konec oktobra 1918 je nastala
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki pa je obstajala le 33 dni. Z decembrom 1918 je prišlo
do združitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Kraljevine Srbije v novo državno tvorbo,
imenovano Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS), z glavnim mestom Beograd.
Januarja 1929 je kralj Aleksander I. Karađorđević razveljavil ustavo, razpustil parlament in
prevzel oblast, oktobra 1929 pa je bila država preimenovana v Kraljevino Jugoslavijo
(Novšak, 2014). Po drugi svetovni vojni je sledilo obdobje Jugoslavije (1945–1991), od
osamosvojitvene vojne 1991 dalje pa sledi obdobje današnje samostojne Republike
Slovenije. V tem obdobju je Slovenija tudi sama zastavila razvoj zemljiškega katastra, ki se v
mnogih vidikih nekoliko razlikuje od razvoja zemljiškega katastra v državah na območju
nekdanje Jugoslavije
2.1

Zemljiško-davčni zakon (1817) in franciscejski kataster

Pred vzpostavitvijo franciscejskega katastra, ki je bil uveden s cesarskim zemljiško-davčnim
zakonom leta 1817, pogosto imenovanim tudi »patent«, sta za ozemlje današnje Slovenije
že obstajala dva predhodna katastra, in sicer terezijanski in jožefinski kataster. Za italijansko
deželo Lombardijo, ki je bila v 18. stoletju še del habsburške monarhije, je bil že pred njima
uveden tako imenovani milanski kataster, ki se pogosto navaja za začetnika sodobnega
zemljiškega katastra (Lisec in Navratil, 2014). Manjši del severozahodnega današnje države
pa je bil v začetku 19. stoletja katastrsko izmerjen v francoskem katastru (Ferlan, 2005).
2.1.1

Milanski kataster

Milanski kataster je bil pomemben za razvoj katastra v času Habsburške monarhije in je imel
velik vpliv na kasnejši franciscejski (stabilni) kataster (Ferlan, 2005). Gre za prvo
sistematično zemljiško evidenco na območju nekdanje Milanske republike z grafično
predstavitvijo zemljišč in zemljiškimi načrti, ki je zajemala celoto ozemlje republike. Milanski
kataster predstavlja prvi primer sistematične katastrske izmere v tem osrednjem delu Evrope
(Lisec, 2011), zato se ga pogosto navaja kot za predhodnika stabilnega katastra. Že leta
1719 se je na temelju zakona začel izvajati popis lastništva za zemljišča in stavbe ter z njimi
povezanimi obremenitvami. Takrat je bila ustanovljena tudi posebna komisija (Giunta), ki je
skrbela za pravičnejšo davčno osnovo za zemljiški davek v vojvodini Milano (Ferlan, 2005).
Pomemben vpliv na metodo izmere tako milanskega katastra kot kasneje stabilnega katastra
je imel matematik in astronom Johann Jakob von Marinoni (1676–1755). V tem obdobju je
namreč omenjeni znanstvenik razvijal rešitve na področju geometrije, hkrati pa ponujal tudi
praktične rešitve za potrebe astronomije in zemljemerstva. Za objektivno in na matematičnih
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(geodetskih) osnovah utemeljeno kartiranje zemljišč je razvil metodološko enoten pristop, ki
je predvideval uporabo merske mize (slika 1) – ta je bila že poznana, a je sam predlagal kar
nekaj izboljšav. Omenjena merska miza je bila v katastru v uporabi še približno dve stoletji
(Lisec, 2011). Za izračun površin parcel se je uporabljalo neposredno določevanje površin na
temelju grafičnega prikaza parcele na načrtu izbranega merila. Površine se v začetnem
obdobju niso računale, ampak so se določale s pomočjo enostavnega planimetriranja
(Ferlan, 2005).

Slika 1: Marinonijeva merska miza iz začetka 18. stoletja (Lego, 1967).

2.1.2

Terezijanski kataster

Velik korak na področju razvoja sodobnega zemljiškega davka, s tem pa tudi na področju
popisa zemljišč v ta namen, je storila cesarica Marija Terezija, ki je v času svoje vladavine
(1740–1780), natančneje v letih med 1740 in 1750, postavila temelje novega davčnega
sistema s tem pa tudi zemljiškega katastra (Novšak, 2014). V času vladanja je uvedla več
reform, ki so med drugim povečevale pravice kmetov, ukinjene so bile izjeme za oprostitev
davka, obdavčena so bila tako gosposka (dominikalna) kot kmečka (rustikalna) zemljišča.
Razbremenitev podložnih kmetov je zelo pomemben del terezijanske reforme. Zemljišča za
namen odmere zemljiškega davka niso bila izmerjena, njihova velikost je bila ocenjena po
povprečni količini letnega donosa. Na osnovi tega je bil napovedan (odmerjen) zemljiški
davek. V tem času so izvedli tudi popis prebivalstva (1770–1772), ki je bil pomemben za
nadaljnji razvoj katastra, in popis posestnikov oziroma lastnikov zemljišč ter stavb (Lisec in
Ferlan, 2017).
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2.1.3

7

Jožefinski kataster

Naslednik cesarice Marije Terezije, Jožef II., je želel poenotiti davke ne glede na stan v
takratni fevdalni družbi. Gre za enega prvih, če ne morda prvih poskusov v Evropi, da se
uvede pravičen in enak davek za vse prebivalce. Za namen nove odmere davka je dal
ukazati nov popis zemljišč z enostavno izmero za namene objektivne določitve površin
zemljišč. Izmera zemljišč v okviru davčnih (katastrskih) občin je bila končana zelo hitro, in
sicer v dobrih treh letih (1785–1789); tako imenovani jožefinski kataster je bil pripravljen kot
osnova za obdavčitev zemljišč že leta 1789. Zaradi smrti Jožefa II. (1790) je ideja o enaki
obdavčitvi rustikalnih in dominikalnih zemljišč zamrla. Njegov naslednik, brat Leopold II., je
namreč popustil pritisku stanov in ohranil terezijanski sistem zemljiških dajatev. Kljub temu
da iz tega obdobja praviloma ne najdemo katastrskih načrtov, velja izpostaviti, da so bili
podatki o zemljiških parcelah in njihovih posestnikih zbrani v okviru katastrske občine, ki so
se ohranile kot osnovna administrativna enota vse do danes (Lisec in Navratil, 2014).
2.1.4

Francoski kataster

Pomemben za razvoj parcelno orientiranega katastra v regiji je zagotovo tudi francoski
oziroma Napoleonov kataster. Ta je bil v obdobju 1811–1813 vzpostavljen celo na nekaterih
območjih današnje severozahodne Slovenije, in sicer zahodno od reke Soče od Sabotina na
jugu do Mangarta na severu države. Katastrski načrti so bili izdelani v metrskem merskem
sistemu v osnovnem merilu 1 : 2000 (Furlanič, 2013). Francoski kataster je bil povzet po
milanskem katastru, a je bil že zelo podoben kasnejšemu franciscejskemu. Ob vrnitvi
tamkajšnjih okrožij (Gradišče, Čedad, Nadiža) Avstriji se na mnogih teh območjih ni izvedla
ponovna katastrska izmera (le preris – glej sliko 2), četudi so bili katastrski načrti izdelani le
na osnovi lokalne triangulacije po posameznih občinah. Določitve površine parcel so se lotili
tako, da so parcelo najprej razdelili na geometrijske like (trikotnike), nato so le-te sešteli ali
pa določili maso plošče izdelanih likov parcel in tako dobili površino parcele (Ficko, 1997). Pri
francoskem katastru seveda govorimo o parcelnem katastru, kjer so določali površino,
kulturo in donos na posamezno parcelo (Lisec, 2016).

Slika 2: Območje francoske katastrske izmere ter območja koordinatnih sistemov franciscejskega katastra na
območju današnje Slovenije (Ferlan, 2005).
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2.1.5

Franciscejski kataster

Zgodovinski razvoj novodobnega zemljiškega katastra v magistrskem delu začenjamo z
obdobjem vladanja cesarja Franca I. Avstrijskega, ki je leta 1806 ukazal vzpostavitev
splošnega, enotnega in stabilnega zemljiško-davčnega katastrskega sistema v celotni
monarhiji (Ferlan in sod., 2011). Po njem so ga tudi poimenovali franciscejski kataster. Ideja
je bila reformirati zemljiški davek na način, da bo davek objektivno določen in da bo
enakomerno obremenjeval prebivalstvo, zato so se odločili, da se davek določi na temelju
donosa zemljišč, kjer ima posebno velik vpliv površina zemljišča. V ta namen so predvideli
tako imenovana grafično izmero v referenčnem koordinatnem sistemu. Bistvena odločitev pri
tem je bila, da se podatki izmere kartirajo, to je, da se na osnovi merskih podatkov izdelajo
katastrski načrti. 23. decembra leta 1817 je bil sprejet Zakon o zemljiškem davku (nem.
Grundsteuerpatent), ki naj bi odpravil pomanjkljivost starega terezijanskega in tudi
jožefinskega katastra (Triglav, 2003).
Na podlagi pilotne izmere v katastrski občini Mödling pri Dunaju v letu 1817 so oblikovali
navodila za katastrsko izmero, ki so bila najprej na voljo le v obliki rokopisa, leta 1820 pa so
bila prvič natisnjena. Pomembno pri katastrski izmeri v okviru vzpostavitve franciscejskega
katastra je, da je bila predvidena predhodna vzpostavitev geodetske (trigonometrične) mreže
za orientacijo pri detajlni izmeri, ki pa se je izvajala z mersko mizo, to je na grafični način.
Novi kataster je za slovenske pokrajine nastajal pretežno med letoma 1818 in 1828. V
preglednici 1 je prikazana dinamika vzpostavitve franciscejskega katastra v posameznih
slovenskih deželah (v Prekmurju, ki je bilo takrat v ogrskem delu monarhije, se je stabilni
kataster vzpostavil šele leta 1856).
Preglednica 1: Prikaz časa izdelave franciscejskega katastra po posameznih deželah Avstrijskega cesarstva
(Korošec, 1978).

Dežela
Štajerska
Kranjska
Primorje (Goriška z Istro)
Koroška
Prekmurje

Obdobje izdelave
1820 do 1825
1823 do 1826
1818 do 1822
1826 do 1828
1856 do 1867

Podatki stabilnega katastra so postali temelj za odmero zemljiških dajatev z velikim
zamikom. Stabilni kataster se uveljavi najprej za območje Spodnje Avstrije (1834), takoj nato
pa so sledile dežele Koroška, Kranjska in Primorska z Istro (1843), leto kasneje (1844) pa še
Štajerska. Obdavčene so bile vse rodovitne površine, davka pa so bile oproščene vse
nerodovitne površine in ostale površine, ki niso izkazovale dohodka (pokopališča, javne
ceste, reke, prekopi, močvirja ipd.) (Lego, 1967).
Kot že omenjeno, se je zemljiška izmera izvajala na podlagi pisnih navodil Instrukcija za
izvršitev deželne izmere za namen splošnega katastra, ki so bila prvič natisnjena leta 1820,
nova predelana izdaja pa je izšla leta 1824 (Lego, 1967). Omenjena izdaja navodil je izšla
tudi v slovenskem prevodu, ki jo je v slovenščino prevedel Ivan Čuček leta 1979. V četrtem
poglavju so bila podana navodila za izračun površin, ki se je v tem času izvajal le na podlagi
enostavne planimetrije, grafično. Osnovno merilo katastrskega kartiranja je bilo 1 : 2880
(slika 3). Za gorska območja je bilo uporabljeno merilo 1 : 5760, za mestna območja pa 1 :
1440 ali 1 : 720 (Lisec in Navratil, 2014).
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Merilo izhaja iz prevzetega seženjskega merskega sistema. Tako na primer merilo 1 : 2800
izvira iz dejstva, da 1 palec na načrtu (karti) 40 sežnjev v naravi. En seženj se deli na 6
čevljev, en čevelj pa na 12 palcev – vrednost 2880 dobimo, če zmnožimo 40 x 6 x 12
(Ferlan, 2005).

Slika 3: Izsek iz katastrskega načrta (katastrska občina Dobrova pri Ljubljani) iz časa izdelave franciscejskega
katastra za Kranjsko – načrt je bil izdelan v merilu 1 : 2880 (Arhiv RS, 2017).

Parcele so bile grafično predstavljene na katastrskih načrtih znotraj izbrane katastrske
občine. Poleg grafičnega dela katastra je obstajal še pisni del evidence. Vsaka posamezna
parcela je pridobila svojo parcelno številko ter rabo, površino in ime posestnika. V letih od
1817 do 1861, ko se je izvajala in bila končana katastrska izmera, je bil franciscejski kataster
dokončno vzpostavljen za avstrijski del Avstrijskega cesarstva. Območje je obsegalo
300.083 km2 in približno 30.000 katastrskih občin (Lisec in Navratil, 2014).
Na območju Slovenije so bili v času prve katastrske izmere (prva polovica 19. stoletja) za
90 % ozemlja izdelani zemljiškokatastrski načrti v merilu 1 : 2880 (v mestih in nekaterih gosto
pozidanih vaseh v večjih merilih 1 : 720 ali 1 : 1440, v planinskih predelih pa v manjšem
merilu 1 : 5760). Na približno 10 % ozemlja današnje Slovenije so bili zemljiškokatastrski
načrti pozneje ponovno izdelani, in sicer za večja naselja v merilu 1 : 1000, na ostalih
območjih pa v merilih 1 : 2000 ali 1 : 2500 (Škarja, 2012). Katastrski načrti franciscejskega
katastra, izdelani z grafično metodo, so še danes osnova za zemljiški kataster na skoraj
90 % površine Slovenije (Ferlan in Vugrin, 2013).
Pomembna sprememba na področju katastrske izmere se je zgodila leta 1865, ko so bila
izdana navodila za izvedbo katastrske izmere (reambulacija katastra). To je bil prvi predpis,
ki je zadeval kakovost določitve površin in določal dopustna odstopanja pri grafičnem
določanju površine parcel iz katastrskih načrtov (Vlah, 2000; Feucht, 2008).
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Po letu 1865 se prerisovanje oziroma kopiranje katastrskih načrtov ni več izvajalo z mokrim
tiskom kot do takrat, temveč se je tiskalo s suhim tiskom, s čimer so postali skrčki listov
načrtov manjši in pri tem so se zmanjšale tudi deformacije katastrskih načrtov (Lego, 1967).
Zaradi poenotenja zemljiško-davčnega sistema je bila leta 1869 sprejeta uredba o obdavčitvi
zemljišč, ki je veljala do leta 1882 (Lego, 1967). Ker so bili katastrski podatki zastareli, je bilo
treba izvesti revizijo katastra in obnovo trigonometrične mreže s ciljem posodobitve podatkov
o zemljiških posestnikih in zemljiških parcelah. Rezultat so bili posodobljeni katastrski načrti
in opisni podatki zemljiškega katastra. Na območjih, kjer je nastalo veliko sprememb v
prostoru, so izvedli novo izmero oziroma kartiranje. Pri tem velja poudariti, da je bila tudi
triangulacijska mreža četrtega reda numerična in nič več grafična. Ti načrti so poznani kot
reambulacijski načrti (Lisec in Navratil, 2014).
Metrski merski sistem je bil v Avstriji uveden z letom 1871. Uvedba novega merskega
sistema je zahtevala veliko dodatnega dela, zato je bil v zemljiški kataster uveden
postopoma, predvsem na območjih nove izmere in agrarnih operacij (Lego, 1967).
2.2

Zakon o zemljiškem katastru (1883)

Leta 1883 je bil sprejet Zakon o zemljiškem katastru (nem. Evidenzhaltungsgesetz), ki je na
območju današnje Avstrije veljal vse do leta 1969. Lahko bi rekli, da je bil to prehod s
stabilnega katastra na vzdrževanje stabilnega katastra. Takrat je bila vzpostavljena tudi
povezava med zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo. Zakon o zemljiškem katastru je
narekoval, da se mora vsaka sprememba takoj evidentirati v zemljiškem katastru. Ravno
področje vzdrževanja oziroma posodabljanja zemljiškega katastra je bilo do takrat
podcenjeno – tako z vidika postopkov posodabljanja kot same organizacije geodetske
službe. Na temelju zakonodaje iz leta 1883 naj bi se začeli podatki v zemljiškem katastru
sistematično posodabljati – tako na podlagi posameznih zahtev kot na podlagi revizij. Z
omenjenim zakonom se je uveljavilo tudi pravilo, da se vse spremembe parcelnih meja
prikaže v katastrskih elaboratih, kjer mora biti grafično predstavljen potek stare in potek nove
parcelne meje (Lisec in Navratil, 2014). Elaborati katastrskih sprememb so bili preprosti, kot
kaže tudi slika 4.
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Slika 4: Grafični prikaz delitve parcel iz leta 1898 v katastrski občini Trnovsko predmestje (GURS, 2017).

V času veljavnosti Zakona o zemljiškem katastru (1883) je takratno ministrstvo za finance
izdalo več pisnih navodil za katastrsko izmero, od katerih bomo omenili le dve, in sicer tako
imenovana »Navodila za poligonsko izmero« ter »Navodila za mersko mizo«.
Leta 1904 so bila izdana Navodila za poligonsko izmero, ki so imela začetke že v zadnjem
desetletju 19. stoletja, v njih pa so bila temeljito določena pravila za katastrsko izmero na
območju obstoječega grafičnega katastra. Predpis je zahteval upoštevanje obstoječega
stanja, kot so bili podatki že opravljenih grafičnih izmer, vključeval pa je tudi zbrane izkušnje
pri izvajanju meritev z mersko mizo. Predpisana so bila dopustna odstopanja za posamezno
merilo katastrskih načrtov, kjer so bila že vključena tudi merila, ki izhajajo iz metrskega
merskega sistema (poleg tistih s seženjskim). Navodila so definirala tehnične zahteve o
izdelavi katastrskih načrtov v izbranih merilih. Kakovost določitve površin je bilo treba
preveriti z dvakratnim neodvisnim izračunom površin s planimetriranjem na načrtu.
Navedena pa so bila tudi merila za dopustno odstopanje pri dani površini parcele za vsako
od takrat uporabljanih meril. Šesto poglavje tega navodila obravnava metodo izračunavanja
površine parcel (Feucht, 2008).
Navodila za mersko mizo iz leta 1907 so bila izdelana v času, v katerem je že bila široko
uvedena poligonska metoda izmere tudi v zemljiškem katastru. Določbe v teh navodilih se od
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določb, predpisanih tri leta prej, v Navodilu za poligonsko izmero (1904), razlikujejo v
naslednjih točkah:
- izračuni so pri vseh določanjih površin zaokroženi na kvadratni meter,
- določitev dopustnega odstopanja pri dvakratnem izračunu površin se pri ozkih
podolgovatih parcelah določi s pomočjo v navodilu predpisanih mejnih vrednosti za širine
teh parcel; predpisane mejne vrednosti širin se med seboj razlikujejo glede na merilo
katastrskega načrta.
2.3

Zakon o katastru zemljišč (1928)

Po razpadu Avstro-Ogrske v Sloveniji na področju zemljiškega katastra ni bilo večjih
sprememb. V času Kraljevine SHS je bil sprejet Zakon o katastru zemljišč (1928), prvi
tovrstni zakon na naših tleh v novi državi. Zakon je določal, da se za ozemlje države v
desetih letih izdela kataster zemljišč na območjih, kjer doslej ni obstajal (v delih države, ki
niso bili del nekdanje Avstro-Ogrske). Tam, kjer je kataster zemljišč že obstajal, pa naj bi se
prilagodil določilom tega zakona. Dela, ki zadevajo izvedbo, vzdrževanje in obnovo katastra,
se po tem zakonu delijo na izmero in klasifikacijo zemljišč, vzdrževanje katastra in revizijo
(reambulacijo) katastra (Zakon o katastru zemljišta, 1928).
V skladu z določili zakona je bilo treba s katastrsko izmero ugotoviti oblike in površine parcel
posameznih posestnikov oziroma lastnikov. Predpisano je bilo, da se v zemljiškem katastru
hranijo med drugim tudi podatki o lastništvu, kulturi in površini zemljišča. S tem zakonom je
bila predpisana tudi obvezna pretvorba starih površinskih enot v metrični sistem (Zakon o
katastru zemljišta, 1928).

Slika 5: Grafični prikaz delitve parcele iz leta 1935 v katastrski občini Karlovško predmestje (GURS, 2017).
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Na sliki 5 je prikazana skica izmere iz leta 1935, iz katere je razvidna delitev (parcelacija)
parcele s pomočjo ortogonalne terenske izmere. Na skici sta prikazani ordinatna in abscisna
os z merskimi podatki. Poleg ortogonalne izmere je bila možna tudi poligonska izmera,
počasi jo je z razvojem tahimetrov izpodrivala polarna izmera, medtem ko je bila grafična
metoda izmere z mersko mizo postopoma ukinjena (Ferlan, 2005; Feucht, 2008).
Na osnovi Zakona o katastru zemljišč (1928) je ministrstvo za finance izdalo pravilnik v
osmih delih, ki so ga izdajali postopoma v več letih. Peti del pravilnika, ki je vseboval
poglavja o katastrski izmeri, je stopil v veljavo leta 1930: »Izdelava katastrskih načrtov«. Ta
del pravilnika je bil izdelan po vzoru podobnih pravilnikov v drugih državah, predvsem v
Avstriji, hkrati pa vsebuje tudi veliko določb iz obširne prakse, ki je bila dobljena med
izvajanjem vzdrževanja katastrskega operata in novih izmer. Tako je bil pravilnik prilagojen
potrebam dela in razmeram v tedanji državi, vendar v prvi vrsti potrebam vzdrževanja in
izdelave katastrskih načrtov.
Pravilnik je predpisoval, da se katastrski načrti izdelajo na podlagi meritev na terenu in
izračunov. Določal je tudi merila načrtov za različna območja. Kot osnovno merilo je bilo
predpisano merilo načrta 1 : 2500. V primeru območja majhnih parcel je bilo dovoljeno tudi
kartiranje v merilu 1 : 1000. Pozidane površine (območja) v naseljih so se kartirale celo v
merilu 1 : 500. Nepozidana ali redko pozidana območja okoli naselij so se lahko kartirala v
merilu 1 : 1000. Območja gozdov, pašnikov, travnikov, jezer, ribnikov pa so se lahko kartirala
v merilih 1 : 5000 oziroma 1 : 10.000. V tretjem poglavju tega pravilnika so navedene
zahteve po kakovosti – predpisana dopustna odstopanja pri dvakratnem računanju površin
parcel.
Sedmi del pravilnika z naslovom »Vzdrževanje katastra v občinah, v katerih je izdelan
kataster na podlagi izmere« je bil prav tako sprejet leta 1930. Poglavje o računanju površin
govori o tem, da če je mogoče in smiselno, se morajo površine parcel izračunati s pomočjo
numeričnih podatkov geodetske izmere s terena (zapisnika) in podatkov geodetske izmere,
vpisanih v detajlni skici, kakor tudi s pomočjo merskih podatkov, vzetih iz načrta. V ostalih
primerih se površine določajo grafično s pomočjo planimetra (slika 6). Vsaka površina se
mora računati najmanj dvakrat in razlika med dvakratno neodvisno izračunano površino ne
sme presegati meje največjega dovoljenega odstopanja, določenega s pravilnikom za novo
izmero. Pravilnik je nadalje določal, da se mora pri vsakem računanju površin parcel
upoštevati skrček lista katastrskega načrta.
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Slika 6: Polarni planimeter (Lisec, 2016).

Slika 7: Karta, izdana leta 1928 (Istituto Geografico De Agostini), prikazuje zahodni del slovenskega ozemlja kot
(tedanji) del Kraljevine Italije (vir: Wikipedia, 2017).
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V času med obema svetovnima vojnama je bil velik del zahodnega slovenskega ozemlja
priključen Kraljevini Italiji kot del Julijske krajine (slika 7). Omenjeno slovensko ozemlje je bilo
razdeljeno med štiri italijanske province: Gorica, Trst, Reka, Pulj, kar je vplivalo tudi na razvoj
zemljiškega katastra na teh območjih – v arhivu zemljiškega katastra tako še danes za ta
območja najdemo elaborate v italijanskem jeziku.
S priključitvijo slovenskega Primorja je italijanska država podedovala avstrijski kataster, ki je
veljal vzporedno ob italijanskem katastru. Italijanski kataster je dotlej sestavljalo devet
katastrskih oddelkov, za pridobljena ozemlja novih dežel po razpadu Avstro-Ogrske pa je bil
ustanovljen še deseti katastrski oddelek, za tako imenovane Nove province. Prvi italijanski
zakon o katastru (Legge della perequazione fondiaria) je stopil v veljavo leta 1886 in je bil v
medvojnem času dvakrat revidiran (leta 1923: Prima Revisione Generale del Catasto in leta
1939: Seconda Revisione Generale del Catasto). Katastrski predpis Il Nuovo Catasto Terreni
(Novi zemljiški kataster) so začeli uveljavljati takoj po letu 1886, vendar je bilo njegovo
izvajanje opredeljeno šele z zakonom iz leta 1931 (Testo Unico sul Catasto). Slednji vsebuje
tudi zahteve po kakovosti določevanja površin (Magni, 2004).

2.3.1

Obdobje po drugi svetovni vojni

Po drugi svetovni vojni, v takratni Jugoslaviji, je bilo do leta 1965 izdanih več zakonskih
podlag v zvezi z zemljiškim katastrom. Leta 1953 je bila sprejeta Uredba o zemljiškem
katastru (1953), ki je po drugi svetovni vojni na nek način predstavljala prvo pravno podlago
za zemljiški kataster. S to uredbo so bistvene naloge zemljiškega katastra postale: izdelava
zemljiških knjig (na območjih v državi, kjer zemljiška knjiga še ni obstajala), obdavčitev
dohodkov od zemljišč in uporaba evidence zemljiškega katastra za tehnične, ekonomske in
statistične namene. Leta 1958 je takratna zvezna geodetska uprava (na osnovi uredbe iz leta
1953) izdala Pravilnik za državno izmero (II. in III. del). Tretji del tega pravilnika podrobneje
določa tudi katastrsko izmero. Pravilnik določa, da se mora katastrska izmera izvajati
izključno z navezavo na trigonometrično, poligonsko ali linijsko mrežo. Za katastrsko izmero
sta bili predvideni polarna in ortogonalna metoda, vse spremembe zemljiškega katastra, ki so
zahtevale grafične spremembe, pa so morale biti predstavljene v elaboratih s prikazom
starega in novega stanja (slika 8) (Ferlan, 2005).
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Slika 8: Primer skice ortogonalne izmere iz leta 1964 (GURS, 2017).

2.4

Temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru (1965)

Temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru (1965) je bil prvi sistemski zakon o
katastru zemljišč po drugi svetovni vojni v novi državi Jugoslaviji. Prvi člen zakona je določal,
da se z izmeritvijo zemljišč ugotavljajo podatki, potrebni za horizontalni in višinski prikaz
celotnega ozemlja Jugoslavije. Zakon je imel ločena določila glede topografske in glede
katastrske izmere – je pa vseboval oboje. Podatki katastrske izmere so obsegali podatke o
površinah, kulturah, lastnikih in katastrski klasifikaciji zemljišč. Zakon je predpisal tudi način
vzdrževanja zemljiškega katastra, ki obsega spremljanje in ugotavljanje sprememb na
zemljiščih, ki posledično vplivajo na merske in računske podatke, podatke na načrtih ter v
katastrskem operatu.
Leta 1967 je bila izdana Uredba o izdelavi izmeritve in zemljiškega katastra in njunem
vzdrževanju, ki je med drugim določala izvedbo zemljiškokatastrske izmere, vsebino in
vzdrževanje operata zemljiškega katastra ter določila o varovanju geodetskih in
zemljiškokatastrskih točk. V uredbi je bilo navedeno, da se snemanje detajla opravlja
izključno z uporabo tako imenovanih numeričnih metod izmere (ortogonalna, polarna) ali s
fotogrametrično metodo. Nadalje je bilo določeno, da se z izmero pridobljeni podatki o
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lokaciji parcele zemljišča določijo v državnem koordinatnem sistemu D48/GK (slika 9). 11.
člen uredbe navaja, da se izvorniki načrtov izdelajo na osnovi podatkov meritev na terenu. V
tem členu uredbe je bilo tudi navedeno, da se pri izdelavi izvornih načrtov izračunajo
površine parcel.

Slika 9: Skica izmere (delitev parcele: osnova koordinatni sistem D48/GK) iz leta 1967 (GURS, 2017).

Na osnovi uredbe iz leta 1967 je stopil v veljavo Pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo
izvornikov načrtov in za določanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč (Pravilnik, 1970).
Pravilnik je določal tehnične normative, metode in način dela pri izdelavi izvornikov
katastrskih načrtov in pri določanju površin parcel pri izmeri zemljišč. Pravilnik z nekaj
spremembami je prenehal veljati šele leta 2000, ko je stopil v veljavo Zakon o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
Kot je razvidno že iz naslova, omenjeni pravilnik določa tudi načine določanja površin parcel.
Površine so se lahko določale po numerični metodi, na osnovi planimetriranja (grafična
metoda) ter po kombinirani grafično-numerični metodi. Pravilnik navaja zahteve glede
kakovosti določanja površin parcel s tem, da predpisuje dovoljena odstopanja za vsako
metodo izračuna površine parcel posebej. To je bil zadnji od predpisov po letu 1865, ki je kot
merilo za kakovost določitve površin še predpisoval dopustno odstopanje pri dvakratnem
neodvisnem računanju površin. Obenem pa je bil prvi predpis pri nas, ki je omogočal izračun
površin na osnovi pravokotnih koordinat za mejne zemljiškokatastrske točke.
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Republiški Zakon o zemljiškem katastru (1974)

V času po sprejetju nove ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) leta
1974 je bil na tej podlagi še istega leta sprejet republiški Zakon o zemljiškem katastru
(ZZKat, 1974). Po tem zakonu so se med drugim v zemljiškem katastru evidentirali podatki o
nosilcih stvarno-pravnih pravic na zemljiščih ter o legi, obliki, površini, vrsti rabe, katastrskem
razredu, katastrskem dohodku idr. V istem času je bil sprejet tudi Zakon o temeljni geodetski
izmeri (ZTGI, 1974), ki je zagotavljal izdelavo in vzdrževanje mreže temeljnih geodetskih
točk, topografskih načrtov in topografskih kart. Izvedba in vzdrževanje mreže geodetskih točk
je bila zelo pomembna, saj so te točke predstavljale izhodišče za vse vrste geodetskih
meritev.
Deset let po sprejetju republiškega zakona o zemljiškem katastru je Republiška geodetska
uprava izdala Priročnik za vzdrževanje katastrskega operata lastniško-davčnega dela
zemljiškega katastra (Priročnik, 1984). V njem je opisano vzdrževanje katastra, podrobno so
pojasnjeni tudi postopki in delo pri vzdrževanju lastniško-davčnega dela zemljiškega
katastra. Glede kakovosti geodetske izmere priročnik navaja le izkustveno oceno natančnosti
pri izmeri večjih dolžin.
V treh desetletjih po izdaji zveznega pravilnika iz leta 1970 sicer ni bil sprejet noben predpis,
ki bi natančneje opredelil kakovost določevanja površin zemljiških parcel v zemljiškem
katastru.
V nadaljevanju podajamo dva primera skic terenske katastrske izmere, ki sta se izvedli s
polarno metodo izmere. Na sliki 10 je prikazana izvedba parcelacije parcel iz leta 1979, ki
temelji na lokalni katastrski izmeri, ki je bila na območju grafičnega katastra še vedno
dovoljena. Na ta način so bile pridobljene tako imenovane lokalne koordinate zemljiškokatastrskih točk. Izhodišče meritev je bila vzpostavljena (lokalna) mreža geodetskih točk na
območju parcele, kjer so se izvajale meritve, ali pa navezava meritev kar na obstoječa mejna
znamenja ali celo na okoliške objekte. Kljub temu da je bil na območju današnje Slovenije že
več desetletij zakonsko uveljavljen referenčni koordinatni sistem D48/GK, se je predvsem na
območjih grafičnega katastra ohranil pristop lokalne geodetske izmere. Pomemben razlog za
lokalno geodetsko izmero je bil tudi v dejstvu, da geodetska mreža ni bila na vseh območjih
razvita do ravni, ki bi bila lahko primerna za podrobno katastrsko izmero.
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Slika 10: Skica izmere (delitev parcele) in izsek iz terenskega tahimetričnega zapisnika (lokalni koordinatni
sistem) iz leta 1979 (GURS, 2017).

Na sliki 11 je primer parcelacije parcele iz obravnavanega obdobja, kjer pa so meritve
temeljile na navezavi na geodetsko mrežo, kar je omogočilo določitev koordinat
zemljiškokatastrskih točk v koordinatnem sistemu D48/GK. Na skici je prikazan tudi del
geodetske mreže, na katero so se navezali pri geodetski izmeri. Posledično so tudi mejne
zemljiškokatastrske točke s tem postopkom pridobile koordinate v referenčnem
koordinatnem sistemu D48/GK.
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Slika 11: Skica parcelacije na območju nove izmere – prikaz delitev parcele iz leta 1980 (GURS, 2017).

Slika 12: Primer terenskega tahimetričnega zapisnika pri izvajanju meritev s polarno izmero (GURS, 2017).
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Na sliki 12 je prikazan primer tahimetričnega zapisnika, v katerega so med terensko
(polarno) izmero sproti vpisovali opazovanja (horizontalne in vertikalne kote ter dolžine). Ti
podatki so bili osnova za izračun koordinat detajlnih oziroma zemljiškokatastrskih točk.
2.5

Zakon o evidentiranju nepremičnin,
(ZENDMPE, 2000)

državne meje in prostorskih enot

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE, 2000) je
bil prvi zakon v samostojni Sloveniji, ki je sistematično urejal evidentiranje nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot ter urejanje in spreminjanje mej zemljiških parcel.
Evidentiranje nepremičnin je po tem zakonu obsegalo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje
zemljiškega katastra in katastra stavb. Deseti člen zakona definira površino parcele, in sicer:
»Površina parcele je površina njene projekcije na horizontalno ravnino in je izračunana iz
koordinat zemljiškokatastrskih točk. Podatek o površini parcele se lahko brez zahteve
lastnika spremeni le, če se vpiše v zemljiški kataster na novo urejena ali spremenjena meja«
(ZENDMPE, 2000: 4. in 5. odstavek). Zakon je nadalje določal, da se urejene meje ne more
več urejati: »Meja parcele, ki je urejena oziroma določena z dokončno upravno ali
pravnomočno sodno odločbo in ki ima s predpisano natančnostjo določene koordinate
zemljiškokatastrskih točk v državnem koordinatnem sistemu, je dokončna meja. Parcele, ki
imajo vse meje dokončne in imajo na podlagi teh mej izračunano površino iz koordinat
zemljiškokatastrskih točk, se v zemljiškem katastru posebej označijo kot dokončne parcele«
(ZENDMPE, 2000: 1. odstavek 11. člena). Podatek o površini parcele, ki ima vse meje
dokončne, se lahko spremeni zaradi spremembe koordinatnega sistema ali zaradi
natančnejše določitve in izračuna zemljiškokatastrskih točk. Če je dokončna ena ali več mej
ali del meje, niso pa dokončne vse meje parcele, izpisek iz zemljiškega katastra vsebuje
podatek, da parcela ni dokončna, na posebno zahtevo pa je mogoče pridobiti podatek o tem,
katere meje so dokončne (ZENDMPE, 2000).
Štiri leta po sprejemu ZENDMPE (2000) je v veljavo stopil Pravilnik o urejanju in
spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru (Pravilnik,
2004). Ta pravilnik je urejal način evidentiranja mej parcel, način ugotavljanja katastrskih
mej, način označitve mej v naravi, določal je natančnost določitve zemljiškokatastrskih točk,
pogoje in način določanja zemljiškokatastrskih točk v lokalnih koordinatnih sistemih,
minimalne zahteve za načrt in opis predvidene parcelacije ter sestavine elaboratov ureditve
meje, parcelacije, izravnave meje, komasacije ter določitve meje območja pravnega režima
(Pravilnik, 2004).
Pravilnik je tudi določal, da se meje parcel v zemljiškem katastru evidentirajo s koordinatami
zemljiškokatastrskih točk, med katerimi potekajo meje. Le-te se prikažejo grafično.
Peti člen tega pravilnika je določal, da se koordinate zemljiškokatastrskih točk določijo v
državnem koordinatnem sistemu in se zaokrožijo na centimeter natančno. Tudi v računanjih
se uporabljajo koordinate zemljiškokatastrskih točk, zaokrožene na centimeter. Pravilnik je
nadalje določal, da če zemljiškokatastrske točke nimajo koordinat, določenih v državnem
koordinatnem sistemu z natančnostjo, predpisano s pravilnikom, so koordinate
zemljiškokatastrskih točk grafične koordinate, določene na podlagi zemljiškokatastrskih
načrtov pred uveljavitvijo digitalnih katastrskih načrtov, oziroma grafične koordinate,
določene z grafičnim evidentiranjem mej parcel v skladu s tem pravilnikom (Pravilnik, 2004).
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To določilo je zanimivo predvsem z vidika določil povojne zakonodaje, ki je določala, da se
podatki grafičnega katastra ne smejo neposredno uporabljati za določevanje poteka meje
parcel.
Osmi člen pravilnika govori o določitvi koordinat zemljiškokatastrskih točk, in sicer da se
zemljiškokatastrske točke določijo na podlagi geodetskih izmer na terenu, ali na podlagi
državnih ortofoto načrtov, drugih geodetski načrtov ali topografskih podatkov. Kadar se
koordinate zemljiškokatastrskih točk določijo na podlagi geodetskih izmer na terenu, mora
uporabljena metoda geodetskih meritev zagotavljati določitev horizontalnih koordinat nove
točke glede na geodetske točke, iz katere je bila izvedena izmera, s standardnim odklonom
obeh koordinat največ 6 cm (Pravilnik, 2004). Določilo pravilnika, da se lahko potek meje
določa na podlagi ortofoto načrtov, je prav tako izredno nenavadno, saj se ponovno uvaja
»ne-numerični« pristop določevanja koordinat v zemljiškem katastru.
O izračunu površine parcel govori 34. člen. V elaboratu mora biti prikazana površina za
vsako parcelo pred izvedeno meritvijo in površina parcele po izvedeni spremembi oziroma po
izračunu nove površine.
2.6

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006)

ZEN (2006) ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, postopek
urejanja in spreminjanja meje zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih
stavb v kataster stavb ter vpisa njihovih sprememb, register nepremičnin, izdajanje podatkov
in druga vprašanja, povezana z evidentiranjem nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot.
Ker se v zemljiškem katastru poleg drugih podatkov vodijo tudi podatki o meji in površini
parcele, je v zvezi s specifičnimi določbami ZEN (2006) treba omeniti tudi nekaj osnov, ki so
pomembne za razumevanje izračuna površine parcele. Mejo parcele predstavljajo po tem
zakonu daljice, ki so med seboj povezane v zaključen poligon. Krajišča teh daljic so
zemljiškokatastrske točke. Zemljiškokatastrska točka po ZEN (2006) je tista točka, ki ima
koordinate določene v državnem koordinatnem sistemu. Meja se tako evidentira s
koordinatami zemljiškokatastrskih točk. Površina parcele se izračuna iz ravninskih koordinat
zemljiškokatastrskih točk, ki določajo mejo. Po ZEN (2006) se podatek o površini parcele
lahko spremeni brez zahteve lastnika parcele, kadar se vpiše v zemljiški kataster na novo
urejena ali spremenjena meja.
Leto kasneje je bil sprejet Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov
v zemljiškem katastru (Pravilnik, 2007), ki določa izračun površine parcele in površine
zemljišča pod stavbo. Površina parcele se po tem pravilniku izračuna, če se uredi ali
spremeni meja parcele ali če se uredi del meje parcele in izračun površine zahteva lastnik
parcele. Če se določi zemljišče pod stavbo, se izračunata površina zemljišča pod stavbo in
površina preostale parcele. Pri tem je pomembno, da pravilnik predpisuje, da se površina
parcele izračuna iz numeričnih koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki so določene v
državnem koordinatnem sistemu. Če vse zemljiškokatastrske točke nimajo numeričnih
koordinat, se površina parcele izračuna iz grafičnih koordinat (DKN – digitalni katastrski
načrt) zemljiškokatastrskih točk. Pravilnik tudi določa, da se pri delitvi parcel ali določitvi
zemljišča pod stavbo površina novih parcel lahko izračuna z izravnavo novih površin na
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zadnje vpisano površino parcele v zemljiškem katastru, če se površina izračuna iz grafičnih
koordinat zemljiškokatastrskih točk. Pravilnik nadalje predpisuje natančnost vodenja
koordinat zemljiškokatastrskih točk. Koordinate zemljiškokatastrskih točk se vodijo v metrih in
se zaokrožijo na dve decimalni mesti (Pravilnik, 2007).
Natančnost koordinat zemljiškokatastrskih točk je definirana kot daljša polos standardne
elipse zaupanja v koordinati točke. Pravilnik tako določa, da mora biti v primeru, da so
koordinate zemljiškokatastrskih točk pridobljene z meritvami na terenu, velika polos
standardne elipse zaupanja enaka ali manjša od štirih centimetrov. Če pa so koordinate
zemljiškokatastrskih točk pridobljene iz ortofoto načrtov, mora biti natančnost teh koordinat
točk enaka ali boljša od enega metra (Pravilnik, 2007). Ponovno opozarjamo na določilo, ki z
vidika zagotavljanja položajne kakovosti katastrske izmere pomeni velik korak nazaj in kot
tako nima primerjave v sodobnih katastrskih sistemih razvitih evropskih držav.
Pravilnik (2007) določa tudi navodila za natančnejše določanje koordinat zemljiškokatastrskih
točk. Koordinate zemljiškokatastrskih točk na urejeni meji se lahko določi natančneje, s čimer
pa se ne sme spremeniti poteka urejene meje. Pri tem je pomembno, da se ob natančnejši
določitvi koordinat zemljiškokatastrskih točk površina parcele ponovno izračuna. V tem
primeru mora geodet posredovati geodetski upravi podatke o novih koordinatah
zemljiškokatastrskih točk in nov izračun površine parcele. V pravilniku je določeno, da je
izračun površine parcele sestavni del elaborata zemljiškega katastra (Pravilnik, 2007).
Pri tem velja omeniti 38. člen, ki navaja naslednje: »Če so koordinate zemljiškokatastrskih
točk, ki določajo mejo parcele, določene delno v koordinatnem sistemu D96/TM in delno v
koordinatnem sistemu D48/GK, se za izračun površine parcele in površine zemljišča pod
stavbo izvede transformacija teh koordinat tako, da se vse koordinate zemljiškokatastrskih
točk določijo v enem koordinatnem sistemu« (Pravilnik, 2007: 38. člen). Predpostavlja se, da
je natančnost določitve površin znotraj enega koordinatnega sistema enaka. Slednje pa
nujno ne drži, saj se je lahko meja neke parcele urejala večkrat, v različnih obdobjih in z
različno natančnostjo. Išče se torej najboljši približek »prave« vrednosti površine parcele.
Najbolje seveda je, če so meje parcele izmerjene v celoti z enim geodetskim postopkom, saj
s tem zagotovimo enako natančnost pri določitvi zemljiškokatastrskih točk na območju
celotne parcele.
Kot že omenjeno, se je v tem obdobju uvedel nov geodetski referenčni koordinatni sistem. V
evidenci zemljiškega katastra se od 1. 1. 2008 (začetek veljavnosti ZEN, 2006) soočamo s
tremi različnimi vrstami koordinat točk, in sicer z (GURS, 2007):
- numeričnimi koordinatami v koordinatnem sistemu D96/TM,
- numeričnimi koordinatami v koordinatnem sistemu D48/GK in
- grafičnimi koordinatami.
Meja parcele je tako (lahko) določena oziroma evidentirana s koordinatami
zemljiškokatastrskih točk (ZK-točk) v različnih koordinatnih sistemih. Podobno velja tudi za
izračun površin parcel. Izračun je možen v vsakem od navedenih koordinatnih sistemov, v
kolikor se vse mejne točke nahajajo v njem.
Za primerjavo podajamo zahtevane natančnosti določitve koordinat zemljiškokatastrskih točk
v referenčnem koordinatnem sistemu v skladu z zahtevami iz posameznih predpisov ZZKat
(1974), ZENDMPE (2000) in ZEN (2006) (preglednica 2):
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Preglednica 2: Zahtevana natančnost meritev v posameznih obdobjih (Brajnik-Martinuč in Brumec, 2015).

Področje
Zahtevana
natančnost
meritev

Priročnik (1984)
± 15 cm (izkustvena
natančnost pri merjenju
dolžin)

ZENDMPE (2000–2006)
do 6 cm (standardni
odklon obeh koordinat ZKtočke)

ZEN (2006)
do 4 cm (daljša polos
standardne elipse zaupanja
koordinate ZK-točke)

Iz preglednice 2 je razvidno, da je zahtevana natančnost meritev v času od leta 1974, to je
od sprejetja Zakona o zemljiškem katastru (ZZKat, 1974) pa do danes (ZENDMPE, 2000 in
ZEN, 2006) postajala vedno strožja. V času veljavnosti ZZKat natančnost določitve
zemljiškokatastrskih točk ni posebej predpisana, v tem času je merilo kakovosti natančnosti
merjenja večjih dolžin ± 15 cm (Priročnik, 1984). Velja pa ponovno opozoriti na možnost
določevanja koordinat ZK-točk na temelju ortofoto načrtov, katerega zahtevana natančnost je
1 m, kar predstavlja resnično velik korak nazaj pri zagotavljanju kakovosti koordinat ZK-točk.
2.7

Izravnava površin parcel

V magistrskem delu obravnavamo dopustna odstopanja določitve površin za posamezne
parcele. Poleg tega pa v katastru poznamo postopke za izravnavo površin, ki urejajo
kakovost določitve površin parcel tudi na območju, v katerem leži posamezna parcela. S tako
imenovano izravnavo parcel za izbrana območja so v preteklosti nadzirali kakovost
določevanja površin parcel v zemljiškem katastru.
Že navodila franciscejskega katastra iz leta 1824 so predvidela izravnavo vsote površin
posameznih parcel glede na površino večje skupine parcel. Razlika med obema površinama
je morala biti manjša od 1/200 površine skupine parcel.
Navodilo za poligonsko izmero (1904) razlikuje med posameznimi parcelnimi izračuni in
skupinskimi izračuni, ki so služili za nadzor kakovosti rezultatov. V najprej izvedenem
skupinskem izračunu se več parcel spoji v skupine in izračuna njihovo skupno površino.
Vsota površin vseh parcelnih skupin mora izkazovati skupno površino lista načrta. Potem se
izvedejo posamezni izračuni površin parcel. Vsota posameznih površin parcel se mora
ujemati z vsoto skupine parcel v okviru dopustnih odstopanj. Dopustna odstopanja so
odvisna od merila načrta in povprečne površine parcel v skupini.
Tudi pravilnika iz leta 1930 in 1970 določata postopke za izravnavo površin vsote
posameznih parcel in površine skupine parcel. Slednji določa osnove in pravila za izravnavo
parcel. Pri računanju površin iz pravokotnih koordinat izravnava ni predpisana.
Tisti del predpisov, ki neposredno podaja metode za izračun dopustnih odstopanj oziroma
natančnosti določitve koordinat zemljiškokatastrskih točk, podajamo v poglavju o metodah
dela.
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SISTEMSKE PODLAGE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

Določevanje površin in kakovost določitve površin sta med drugim odvisna od razpoložljivih
sistemskih podlag, ki določajo področje zemljiškega katastra. Sistemske podlage smo
poimenovali tiste tehnične podlage, ki zagotavljajo tako umestitev parcele v prostor kot tudi
potrebne podatke o zemljišču v katastru (ZK-točke, površine, potek parcelne meje).
Sistemske podlage, ki so predstavljene v tem magistrskem delu, smo razporedili v tri
skupine:
- koordinatni sistemi in geodetske mreže,
- merski instrumenti, oprema ter metode geodetske izmere na terenu,
- metode izračuna površin parcel.
Namen je kronološko predstaviti okoliščine katastrske izmere in določevanja površin
parcelam v različnih obdobjih, da bi lahko ocenili kakovost katastrskih podatkov o površinah
glede na čas izvora podatkov.
3.1

Koordinatni sistem in geodetska mreža

Koordinatni sistem je matematična osnova, ki omogoča umestitev položaja točk v prostoru
na osnovi podanih koordinat točk. (Geodetski) pravokotni koordinatni sistem je koordinatni
sistem, ki ga določata dve (ali tri) koordinatni osi Y, X (Z), v novem referenčnem
koordinatnem sistemu D96/TM so to E, N (Z). Koordinatni sistem je potrebno povezati z
zemeljskim površjem, kar je v preteklosti pomenilo, da trajno označimo tiste geodetske točke
v naravi, ki smo jim določili koordinate v izbranem koordinatnem sistemu.
Matematično osnovo za prvo pravo katastrsko izmero pri nas (franciscejski kataster) je nudila
triangulacijska mreža, in sicer znotraj posameznega regionalnega koordinatnega sistema. V
tem obdobju je obstajalo več (območnih) koordinatnih sistemov s smiselno geografsko
razporejenimi izhodišči. S postopkom triangulacije so na osnovi koordinat določali lego
osnovnih geodetskih točk. Točke so bile povezane v čim bolj enakostranične trikotnike in
razdeljene na več redov. Triangulacijske točke 1. reda so bile praviloma postavljene na
visokih vrhovih, iz katerih je moral biti tudi dober razgled. Vsa detajlna izmera je tako morala
biti vezana na vzpostavljeno trigonometrično mrežo geodetskih točk z namenom, da se
zagotovi matematična podlaga za kartiranje in kasneje izračun površin zemljiških parcel.
Triangulacijska merjenja teh točk so se kasneje, z razvojem sodobnega merskega
instrumentarija, ponovno izvajala, s tem pa se je izboljševala tudi natančnost določitve
triangulacijskih (in drugih geodetskih) točk. Z uvajanjem enotnega referenčnega
koordinatnega sistema za celotno državo, D48/GK, se je ponovno razvijala mreža geodetskih
točk, ki niso bile nujno identične starim triangulacijskim točkam, katerim so se določile
koordinate v referenčnem koordinatnem sistemu in so služile za navezavo detajlne izmere na
referenčni sistem.
3.1.1

Koordinatni sistemi v času Avstrijskega cesarstva in Avstro-Ogrske monarhije

Začetek 19. stoletja je bil čas, ko so se v Avstrijskem cesarstvu lotili izdelave zemljiškega
katastra, ki naj bi imel enotno geodetsko podlago, veljavno za čim večje ozemlje takratne
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monarhije. V osnovi so triangulacijsko mrežo izdelali že za potrebe vojaške kartografije, ki je
bila obenem deloma primerna podlaga za katastrsko izmero (Delčev, Timar in Kuhar, 2014).
Mrežo 1. reda so pri nas na območju današnjega zahodnega dela države (Severna
Primorska) sicer prvič uvedli Francozi iz severne Italije okoli leta 1806. Od tu naprej pa so
Avstrijci nadaljevali razvijanje triangulacijske mreže proti severu. Za potrebe katastrske
izmere so na osnovi obstoječe triangulacijske mreže razvili mreže nižjih redov, ki so bile
podlaga za tako imenovano grafično izmero zemljišč (Delčev, Timar in Kuhar, 2014).
Na območju centralnega dela takratnega Avstrijskega cesarstva je bilo uvedenih 5
regionalnih pravokotnih koordinatnih sistemov, in sicer za naslednje dežele (slika 13):
- Spodnja Avstrija: izhodišče Dunaj, zvonik katedrale sv. Štefana, triangulacija
izvedena v obdobju 1817–1812 in 1824;
- Gornja Avstrija in Salzburg: izhodišče vzpetina Gusterberg pri Kremsmünstru, 448 m,
triangulacija v obdobju od 1822 do 1827;
- Štajerska: izhodišče hrib Schöckl pri Gradcu, 1445 m, triangulacija v obdobju od 1819
do 1823;
- Koroška, Kranjska, Primorska: izhodišče Krim pri Ljubljani, 1107 m, triangulacija v
obdobju od 1817 do 1825;
- Tirolska in Predarlško: izhodišče Innsbruck, južni zvonik katedrale sv. Jakoba,
triangulacija v obdobju od 1851 do 1855 ter od 1857 do 1858.
V madžarskem delu monarhije je bilo postavljeno izhodišče koordinatnega sistema na
vzpetino Gellérthegy v Budimpešti, 235 m, ki je pokrival naše Prekmurje in avstrijsko
Gradiščansko; triangulacija je bila izvedena v začetku druge polovice 19. stoletja.
Območje današnjega ozemlja Slovenije je bilo torej pokrito s tremi regionalnimi
(nepovezanimi) koordinatnimi sistemi, in sicer s krimskim koordinatnim sistemom (območje
Kranjske, Koroške in Primorske), s schöcklskim sistemom (območje Štajerske) ter z
budimpeštanskim sistemom (območje Prekmurja). Ozek prekinjen pas v zgornjem delu
današnjega zahodnega Posočja (slika 2) je bil za naše območje katastrsko izmerjen že v
času Ilirskih provinc – francoski kataster (1811–1813).
Osnovni trikotnik triangulacije v krimskem koordinatnem sistemu je bil določen z vrhovi Krim
(1107 m) – Učka (1401 m) – Slavnik (1028 m). Osnovna stranica omenjenega trikotnika, na
katerega je bila vezana orientacija triangulacijske mreže, je potekala med vrhovoma Učka –
Slavnik, z razdaljo med njima 32,7 km (Lego, 1967).
Na Dunaju ustanovljeni (1839) Vojaški geografski inštitut (MGI) je začel za potrebe
reambulacije katastra z obnovo trigonometrične mreže po celotni monarhiji (Delčev, Timar in
Kuhar, 2014). Leta 1869 so začeli z reambulacijo (revizijo) trigonometrične mreže, saj je bilo
veliko trigonometričnih točk uničenih ali pa niso bile ustrezno označene. Večina točk
triangulacijske mreže 1. reda v Sloveniji je bilo privzetih še iz omenjene avstrijske
triangulacije (Lisec in Navratil, 2014).

Križman, V. 2018. Študija kakovosti določevanja površin v zemljiškem katastru.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

27

Slika 13: Prikaz regionalnih koordinatnih sistemov na centralnem območju avstrijskega dela Avstro-Ogrske
monarhije (Instrukcije, 1904).

3.1.2

Koordinatni sistem D48/GK

Začetki državnega koordinatnega sistema D48/GK segajo že v čas Avstro-Ogrske monarhije,
ko se je začela izvedba sistematične triangulacije po celotni takratni državi. Tako imenovani
Gauss-Krügerjev koordinatni sistem je bil pri nas prvič uradno uveden leta 1927 v času
Kraljevine SHS (Mlakar, 1990), to je šest let po tem, ko so ga uvedli tudi v sosednji Avstriji.
Kraljevina SHS je sprejela osnovno trigonometrično mrežo avstrijskega MGI. V tem času sta
vsa dela na trigonometrični mreži 1. reda prevzela Vojaški geografski inštitut (VGI) iz
Beograda in oddelek za kataster pri ministrstvu za finance. Za takratno Jugoslavijo je bila
vpeljana Gauss-Krügerjeva projekcija v treh meridianskih conah (15°, 18°, 21°) vzhodno od
Greenwicha (slika 14). Nato so določili tudi pretvorbo iz geografskih koordinat v pravokotne
Gauss-Krügerjeve koordinate točk. V obdobju med obema vojnama je VGI deloval na
izboljšanju in zgostitvi obstoječe mreže (Delčev, Timar in Kuhar, 2014).
Po vojni, leta 1948 (ko je bila vpeljana mreža točk 1. reda tudi za severozahodni del
Slovenije), so s preračunom položajev točk astrogeodetske mreže Gauss-Krügerjev
referenčni koordinatni sistem poimenovali 'Datum 48 z Gauss-Krügerjevo projekcijo ' oziroma
D48/GK. To ime se uporablja še danes. Koordinatni sistem z oznako D48/GK je bil osnovna
podlaga za vse potrebe geodezije v državi. Mreža geodetskih točk se je za potrebe terenskih
meritev postopoma dodatno zgoščevala (Delčev, Timar in Kuhar, 2014).
Podatke o vseh geodetskih točkah, ki so bile uradno določene v koordinatnem sistemu
D48/GK, za potrebe meritev v zemljiškem katastru ter druge namene geodetske izmere še
vedno hrani in posreduje Geodetska uprava Republike Slovenije.
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Slika 14: Prikaz razdelitve državnega koordinatnega sistema D48/GK v Jugoslaviji po posameznih conah (Mlakar,
1996).

3.1.2.1 Transformacija grafičnih načrtov zemljiškega katastra v koordinatni sistem
D48/GK
S transformacijo (pretvorbo) starih katastrskih načrtov, ki so bili praviloma izdelani v merilu
1 : 2880, v nov koordinatni sistem D48/GK, se je v drugi polovici prejšnjega stoletja ukvarjal
slovenski geodet Ivan Čuček s sodelavci. Pri tem se je naslonil na avstrijske izkušnje
pretvarjanja katastrskih načrtov iz starih koordinatnih sistemov v nov koordinatni sistem, ki
ima določeno referenčno ploskev (elipsoid) in projekcijo na ravnino (prečna valjna GaussKrügerjeva projekcija). Z Avstrijo nas povezujejo začetki in celotno stoletje razvoja
zemljiškega katastra. Iz njegovih ugotovitev je razvidno, da je realna obnova katastrskih
načrtov mogoča le, če sta izpolnjena dva pogoja, in sicer da:
- so bile izmere opravljene v enotnem koordinatnem sistemu,
- so bile izmere izvedene tako, da jih je bilo možno nedvoumno prikazati na načrtu.
Dokazano je bilo, da osnovna grafična izmera ni bila slaba, vendar pa je natančnosti izmere
kasneje upadla zaradi nestrokovnega vzdrževanja katastrskih načrtov. Naknadno je bilo na
načrte vrisanih precej sprememb, ki so bile preslabo povezane s starim stanjem, kar je
posledica navezave novih podatkov na mejne točke slabše kakovosti (Čuček, 1977), kar
avtor problematizira.
Avtor navaja več metod za pretvorbo katastrskih načrtov v državni referenčni koordinatni
sistem D48/GK. Nekatera naj bi zahtevala preobsežna dela in zaradi slabih podatkov
povzročila občutna nesoglasja. Primerna naj bi bila le za odpravo lokalnih nehomogenosti
(popačenj) in zasukov na starih načrtih. Homogenost podatkov na katastrskem načrtu so
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lahko ugotovili na podlagi identičnih oslonilnih točk, ki so izbrane na načrtih prvotne izmere
(mejniki, tromeje, stalni objekti idr.), ki naj bi ostali na istem mestu. Za vsako katastrsko
območje so izbrali gosto mrežo identičnih točk, ki so jim izračunali koordinate v državnem
koordinatnem sistemu D48/GK. Grafične koordinate identičnih točk so določili iz katastrskega
načrta z upoštevanjem skrčka. Nato so z afino in Helmertovo transformacijo izvedli pretvorbo
podatkov. V primeru prevelikih odstopanj so nekatere identične točke izpustili in
transformacijo ponovili. Če se je izkazalo, da je pretežno število točk zadovoljivih, so menili,
da so grafični katastrski načrti (pretežno v merilu 1 : 2800) homogeni in posledično tako
opravili transformacijo načrta v nov referenčni koordinatni sistem (Čuček, 1977).
V posebni raziskavi so primerjali koordinate 248 točk stare katastrske triangulacije (večinoma
cerkveni zvoniki) z novo Gauss-Krügerjevo. Ugotovili so, da je srednji pogrešek med
transformiranimi in izmerjenimi koordinatami ± 3,8 m, največji pogrešek pa je znašal celo
± 9 m (Čuček, 1977).
3.1.3

Koordinatni sistem D96/TM

Z letom 2008 se je pri nas začel uvajati nov koordinatni sistem D96/TM, ki temelji na
evropskem terestričnem referenčnem sistemu z datumom 1989 in vključuje prečno
Mercatorjevo projekcijo. Uvedba D96/TM je močno vplivala tudi na zemljiški kataster v
Sloveniji.
Koordinate vseh novih in spremenjenih zemljiškokatastrskih točk (ZK-točk) se s 1. 1. 2008
hranijo tudi v pravokotnem koordinatnem sistemu D96/TM. ZK-točke, ki so bile določene na
podlagi izmere v D48/GK pred tem datumom, se do nadaljnjega hranijo v referenčnem
koordinatnem sistemu D48/GK. Površine parcel, ki so bile določene pred datumom 1. 1.
2008, ostajajo nespremenjene, površine urejenih parcel, ki so bile izračunane po 1. 1, 2008,
pa morajo biti določene iz koordinat ZK-točk v koordinatnem sistemu D96/TM (Tehnično
navodilo za uporabo novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru, 2007).
Od leta 2008 geodetska izmera za namene katastra temelji praviloma na osnovi državnega
omrežja enakomerno razporejenih šestnajstih stalnih postaj Globalnega navigacijskega
satelitskega sistema (GNSS), imenovanega SIGNAL. Največja oddaljenost med postajami je
70 km. Državno omrežje je dopolnjeno z nekaterimi stalnimi postajami sosednjih držav
(Avstrija, Madžarska, Hrvaška). Prvotna triangulacijska mreža, ki je skoraj dve desetletji
služila kot matematična osnova (tudi) za potrebe zemljiškega katastra in druge geodetske
mreže nižjega reda, se ne uporablja več. Dvojen uraden referenčni koordinatni sistem skupaj
z nejasnimi navodili glede katastrske izmere in transformacije podatkov prinaša mnogo
problemov in izzivov pri interpretaciji kakovosti katastrskih podatkov in prehodu na nov
državni referenčni koordinatni sistem D96/TM (Berk in sod., 2015), tega vidika v naši nalogi
ne obravnavamo.
3.2

Merski instrumenti in metode izmere

Kakovost grafičnih in numeričnih podatkov v katastru je pomembno odvisna od uporabljenih
merskih instrumentov in opreme. Zgodovinski pregled merskih instrumentov začenjamo z
mersko mizo z dioptrom, katere uporaba sega že v začetek 18. stoletja in so jo uporabljali še
celo v začetku 19. stoletja. Merska miza je omogočala takojšnjo izdelavo katastrskih načrtov
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na terenu v želenem merilu, pomembno značilnost tako imenovane grafične izmere je bilo
kartiranje v ravnini merske mizice.
V drugi polovici 19. stoletja je tehnični napredek v konstrukciji instrumentov omogočil
nadaljnji razvoj optično-mehanske industrije. Izdelovalci merskega instrumentarija so si
prizadevali za konstrukcijsko lažjih in preciznejših merskih instrumentov. Zmanjšana teža
instrumentov je omogočila hitrejše merske postopke, preciznejša sestava instrumentov pa
naj bi zmanjšala merske napake. Teodolit je bil geodetski instrument za merjenje
horizontalnih in vertikalnih kotov. Za merjenje razdalj pa so uporabljali različne razdaljemere
(najprej optične, kasneje elektronske). Pomemben korak pri razvoju merskega
instrumentarija v geodeziji predstavljajo tahimetri, ki so, lahko bi rekli, univerzalni geodetski
instrumenti, s pomočjo katerih lahko poleg kotov merimo tudi razdalje. Gre za kombinacijo
dveh ločenih merskih instrumentov, in sicer je sestavljen iz enega za merjenje kotov in enega
za merjenje dolžin. Danes se v tako imenovanih elektronskih tahimetrih uporablja integracija
obeh delov.
V nadaljevanju podajamo kratek sistematični pregled merskih instrumentov (Benčić in
Solarić, 2008; Slak in Pucelj, 2017), ki so jih uporabljali oziroma se še uporabljajo pri
geodetski meritvah. Predstavljen je seznam merskega instrumentarija, ki so ga uporabljali za
merjenje kotov in dolžin ter za določanje položaja geodetskih točk. Merski instrumenti in
njihova uporaba niso podrobneje opisani, saj bi to presegalo vsebinski okvir te magistrske
naloge. Zaradi možnosti kronološkega umeščanja smo v seznamu ob vsaki vrsti instrumenta
podali tudi začetek njegove uporabe.
Instrumenti za merjenje kotov:
- mehanski teodoliti starejše konstrukcije (druga polovica 19. stoletja);
- optični teodoliti (začetek 20. stoletja);
- elektronski teodoliti in tahimetri (druga polovica 20. stoletja).
Instrumenti za merjenje dolžin:
- mehansko merjenje: merski trakovi (najstarejši način merjenja dolžin, druga polovica
19. stol.), invar žice;
- optično merjenje: optični razdaljemeri (19. stoletje);
- elektronsko merjenje: elektrooptični razdaljemeri in tahimetri (zadnja tretjina 20.
stoletja).
Instrumenti za določanje položaja točk na temelju GNSS:
- GNSS sistemi za določanje položaja točk s pomočjo satelitov (konec 20. stoletja,
začetek 21. stoletja).
Od nastanka franciscejskega katastra so se razvijale tudi metode merjenja. Z navodili za
zemljiško izmero iz leta 1865 je bila uvedena kombinirana metoda uporabe merske mize in
poligonske izmere. Slednja je bila določena na osnovi obstoječe triangulacijske mreže. V
Avstriji sta leta 1920, pri nas pa dobro desetletje kasneje, mersko mizo povsem zamenjali
ortogonalna in poligonska izmera, sčasoma polarna izmera, po drugi svetovni vojni pa tudi
fotogrametrična (Lisec, 2016).
Izbira posamezne metode je bila odvisna od natančnosti, ki so jo želeli doseči, nadalje od
merila načrta, v katerem so kasneje kartirali, ter od konfiguracije terena. Ortogonalno metodo
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(slika 8) so v večini opustili zaradi neekonomičnosti. Poleg polarne izmere se danes v
velikem obsegu v zemljiškem katastru uporablja tudi GNSS-izmera.
3.3

Izračun površin

V času vzpostavitve franciscejskega katastra so se površine računale grafično iz načrta.
Nepravilne oblike parcel so v načrtu pretvorili v pravilne geometrijske like (pravokotniki,
trikotniki, trapezi), nato pa so jim iz izmerjenih grafičnih mer in na osnovi znanega merila
izračunali površino. Površine so računali tudi na podlagi kvadratne mreže, ki je bila označena
na robovih listov načrta.
Sčasoma so razvili in za izračun površin začeli uporabljati mehanske pripomočke –
planimetre. V navodilu za izmero iz leta 1865 je bila za izračun površin omenjena uporaba
nitnega planimetra. Kasneje so se površine izračunale s pomočjo polarnega planimetra (še v
drugi polovici 20. stoletja).
Kasnejši pravilniki so začeli uvajati zahteve po izračunu površin na temelju merskih
podatkov. Tako je bilo za majhne parcele, manjše od 100 m2, s pravilnikom iz leta 1930
(Pravilnik o održavanju katastra u opštinama u kojima je katastar izradjen na osnovu
premera, VII. deo II odeljak, 166. člen) predpisano, da se površine računajo iz originalnih
merskih podatkov in iz merskih podatkov iz načrta. Površine ozkih in dolgih parcela (ceste,
potoki, njive ipd.), ki v merilu načrta niso presegale 4 mm, so se lahko določale grafično.
Podolgovate parcele so najprej razdelili na štirikotnike, katerih širino so izračunali v naravi,
dolžino pa iz načrta. Površine stavb so bile že po jugoslovanskih pravilnikih izračunane iz
merskih podatkov. Pri grafičnem izračunu površin je bilo treba upoštevati tudi skrček lista
načrta. V primeru, ko so bili zahtevani natančni podatki o površini, bi bilo potrebno izvesti že
samo meritev tako, da bi bilo možno numerično računanje površin.
Z razvojem novih merskih tehnik in računalništva koncem 20. stoletja je prišlo do večjih
sprememb pri določevanju površin parcel v zemljiškem katastru. Računanje površin se je v
tem obdobju sicer še vedno lahko izvajalo grafično, vendar pa je predpis že narekoval nove
metode izračuna, to je izračun po numerični metodi (iz koordinat in iz izvornih mer) ter po
kombinirani grafično-numerični metodi. To so bili torej začetki izračuna površin parcel iz
koordinat lomnih točk oboda poligona, ki določa mejo parcele, in ta metoda se v geodeziji
uporablja še danes.
Zadnja dva zakona, ki sta bila sprejeta za potrebe razvoja in vzdrževanja zemljiškega
katastra v Sloveniji (ZENDMPE, 2000 in ZEN, 2006) že zahtevata koordinatni način določitve
površine parcele za primere, ko imamo urejene meje parcel. Nadaljnji tehnološki razvoj je
omogočil hitrejšo obdelavo podatkov ter dokaj enostaven izračun površin parcel iz koordinat
zemljiškokatastrskih točk.
3.3.1

Računanje površin parcel iz pravokotnih koordinat ZK-točk

Površino parcele iz pravokotnih koordinat lahko izračunamo z dvema različnima formulama,
tako kot je prikazano v nadaljevanju. Površino p posameznega lika, v katerem imajo lomne
točke mejne črte pravokotni koordinati 𝑌𝑖 in 𝑋𝑖 , lahko izračunamo na podlagi izraza (3.1), kjer
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prva predstavlja metodo dvojne meridianske razdalje in druga metodo dvojne ordinatne
razdalje (glej tudi Pravilnik, 1970; Berk in Ferlan, 2016):
1

1

p = 2 ∑𝑛𝑖=1(𝑦 + 𝑦𝑖+1 ) ∙ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1 ) = 2 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖+1 ) ∙ (𝑥𝑖 + 𝑥𝑖+1 )

(3.1)

Izraz (3.1) lahko poenostavimo z dobro poznano Gaussovo formulo, kot sledi v (3.2) in (3.3)
(Pravilnik, 1970):
1

p = 2 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖−1 − 𝑦𝑖+1 ) ∙ 𝑥𝑖

(3.2)

oziroma
1

p = 2 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖+1 ) ∙ 𝑦𝑖

(3.3)

kjer je:
𝑝 … površina parcele
𝑛 … število ZK-točk, ki določajo mejo parcele (𝑛+1)
𝑦𝑖 , 𝑥𝑖 … ravninski koordinati ZK-točk v izbranem koordinatnem sistemu, pri tem je
𝑦𝑛+1 = 𝑦1 , 𝑦𝑛 = 𝑦0 in 𝑥𝑛+1 = 𝑥1 , 𝑥𝑛 = 𝑥0 .
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METODE DELA

V prvem delu tega poglavja smo zbrali predpisane metode določevanja ter zahtevano
natančnost določevanja katastrskih površin parcel po posameznih obdobjih, ki smo jih
razvrstili glede na čas veljavnosti zakonskih in podzakonskih aktov, sprejetih v času od
franciscejskega katastra do danes.
Celotno obdobje smo razdelili na 6 obdobij. Prvo obdobje (1817–1883) je obdobje
avstrijskega franciscejskega katastra. Drugo obdobje se začenja s sprejetjem avstroogrskega Zakona o zemljiškem katastru leta 1883, ki je formalno veljal do razpada monarhije
leta 1918. Določila tega zakona so veljala vse do leta 1928, ko je Kraljevina SHS sprejela
Zakon o katastru zemljišč. To obdobje traja skoraj štiri desetletja, vse do leta 1965, ko je bil
sprejet jugoslovanski Temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru (1965) in
kasneje pomemben Zakon o zemljiškem katastru (1974) s podzakonskimi akti. Zakonodaja in
navodila za katastrsko izmero iz sedemdesetih in osemdesetih let preteklega stoletja so
močno zaznamovali razvoj zemljiškega katastra na Slovenskem v obdobju digitalizacije.
Zakonodaja je bila namreč z nekaj spremembami veljavna vse do leta 2000, ko je bil sprejet
slovenski Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. Peto
obdobje, ki se je začenjalo leta 2000, je bilo do sedaj najkrajše. Seznam pomembnih obdobij
za razvoj zemljiškega katastra na Slovenskem zaključuje šesto obdobje, ki se je začelo s
sprejetjem Zakona o evidentiranju nepremičnin (2006). Razdelitev v nalogi obravnavanih
obdobij je nazorno prikazana v preglednici 3.
Preglednica 3: Prikaz šestih v nalogi obravnavanih obdobjih (1817–2017).

Obdobje
I.

1817–1883

II.

1883–1918

III.

1918–1928
1928–1945

IV.

1945–1965
1965–1991

V.

1991–2000
2000–2006

VI.

2006–2017

Državni predpisi, državna ureditev, leto
Zakon (Patent) o zemljiškem davku (Franciscejski kataster), Avstrijsko
cesarstvo, 1817
Cesarski patent, 1865
Zakon o zemljiškem katastru, Avstro-Ogrska, 1883
Navodilo za poligonsko izmero, 1904
Navodila za mersko mizo, 1907
Podaljšana veljavnost zakona/navodil, Avstro-Ogrska
Zakon o katastru zemljišč, Kraljevina SHS/Kralj. Jugoslavija, 1928
Pravilnik za vzdrževanje katastra v občinah, v katerih je izdelan kataster na
podlagi premera, 1930
Podaljšana veljavnost zakona/pravilnika Kraljevine Jugoslavije
Temeljni zakon o zemljiškem katastru, SFRJ, 1965
Uredba o izdelavi izmeritve in zemljiškega katastra in njunem vzdrževanju,
1967
Pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvornikov načrtov in za določanje
površin parcel pri izmeritvi zemljišč, 1970
Zakon o zemljiškem katastru, SRS, 1974
Podaljšana veljavnost zakona /pravilnika SFRJ
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, RS,
2000,
Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v
zemljiškem katastru, 2004
Zakon o evidentiranju nepremičnin, RS, 2006,
Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v
zemljiškem katastru, 2007
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Seznam navedenih obdobij zakonskih okvirjev, ki so določali tudi metode izmere in
vzdrževanja zemljiškega katastra na Slovenskem, omogoča kronološki pregled kakovosti
določitve površin parcel, kot jih določajo v preglednici 3 navedeni podzakonski predpisi
(pravilniki, navodila).
V drugem delu tega poglavja podajamo metodologijo oziroma mere za preverjanje kakovosti
podatkov o položaju in velikosti parcel v zemljiškem katastru, kot jo določajo katastrski
predpisi, ki smo jih predstavili v poglavju 2 (Zakonske podlage zemljiškega katastra) tega
magistrskega dela. Okvirno smo na ta način opisali metodologijo, ki smo jo v magistrskem
delu uporabili pri numeričnem ovrednotenju zahtevane kakovosti določitve površin parcel.
4.1
4.1.1

Predpisana kakovost določevanja površin parcel – kronološki pregled
Prvo obdobje: Franciscejski kataster, 1817

Kakovost določitve površine so v skladu z navodili iz leta 1824 nadzorovali tako, da so
računali površine po pravilu »iz v velikega v malo«. Detajlne liste katastrskega načrta so
razdelili na večje skupine parcel (po 500 oralov). Tem so izračunali površine, nato pa jih
izravnali na znano površino lista načrta. Dovoljeno odstopanje pri tem je bilo 1/200. Površine
posameznih parcel pa so izravnali na parcelno skupino. Tako je bilo treba opraviti izračun za
več posameznih parcel na izbranem območju ter izračun površine območja samega. Vsota
površin posameznih parcel je morala sovpadati z vsoto skupine parcel (sekcije). Tudi pri tem
je bilo predpisano dopustno odstopanje do 1/200 površine (pri velikosti posamezne skupine
parcel 500 oralov) (Mlakar, 1990; Feucht, 2008).
Prva dopustna odstopanja pri določitvi površin so bila določena šele s cesarskim patentom
Navodila za izvedbo katastrskih meritev iz leta 1865. Dovoljeno odstopanje ∆p za grafično
določitev površine iz načrta pri dvakratnem določanju površin za merilo 1 : 2880 se izračuna
po obrazcu:
∆𝑝 = 0,001 ∙ 𝑝1 + 0,5 ∙ √𝑝2

(4.1)

kjer je p1 prvič izračunana površina, p2 pa je površina, izračuna drugič, in sicer na neodvisen
način (Vlah, 2000).
Kakovost prvotnih geodetskih izmer v nekdanji Avstro-Ogrski monarhiji so v preteklosti že
raziskovali. Tako Feucht (2008) navaja zaključke raziskave, ki jih je opravil avstrijski geodet
Karl Ulbrich (1961), ko je raziskoval točnost podatkov merske mize. Ugotovil je, da si razlike
dolžin med starimi izmerami v katastru in novimi meritvami v naravi ∆s sledijo, kot navedeno
v (4.2):
∆𝑠[𝑐𝑚] = 𝛼 ∙ √𝑠 + 𝛽

(4.2)

pri čemer pomeni oznaka s razdaljo med dvema mejnima točkama, izraženo v metrih.
Vrednosti koeficientov v gornji enačbi na podlagi empiričnih rezultatov za Avstrijo, kjer so
primerjali 1271 dolžin v 372 katastrskih občinah, znašata α = 10,46 in β = 22,60. Iz tega
lahko ocenimo natančnost oziroma točnost, s katero je bila določena velikost parcele
(Ulbrich, 1961).
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Feucht (2008) navaja tudi raziskavo avstrijskega geodeta Edra, ki je preverjal natančnost
določitve mej iz katastrskih načrtov. Za grafično odčitavanje mejnih točk iz katastrskih
načrtov v merilu 1 : 2880 je navedel povprečno napako ± 0,5 m. Meril je tudi debelino črt
parcelnih mej v istem merilu in ugotovil velikost napake od 0,29 m do 0,86 m v naravi. Vsak
ponatis katastrskega načrta zaradi skrčka lista naj bi po njegovem prispeval dodatno napako
v obsegu 0,30 %.
4.1.2

Drugo obdobje – Zakon o zemljiškem katastru (1883)

Na osnovi avstro-ogrskega zakona o zemljiškem katastru iz leta 1883 so bila izdana
navodila, ki prvič prinašajo podrobnejše in obširnejše zahteve, ki se nanašajo na kakovost
katastrskih meritev. V preglednici 4 je prikazano dopustno odstopanje po Navodilih za
poligonsko izmero iz leta 1904 za dvakratno grafično določevanje površin iz načrta.
Preglednica 4: Dopustno odstopanje (p) pri dvakratnem merjenju površin (p – površina parcele)
(Instruction, 1904).

1 : 2880 in 1 : 2500

Dopustno odstopanje
2
p [m ]
0,001∙p + 0,500∙√𝑝

1 : 1440 in 1 : 1250

0,001∙p + 0,250∙√𝑝

1 : 720 in 1 : 625

0,001∙p + 0,125∙√𝑝

1 : 2000

0,001∙p + 0,400∙√𝑝

1 : 1000

0,001∙p + 0,200∙√𝑝

Merilo načrta

Dopustna odstopanja pri določevanju površine parcel navedena v preglednici 4 so veljala za
parcele do velikosti 1,5 ha, katerih površine so bile določene pred letom 1904. Za površine
nad 1,5 ha je veljalo dopustno odstopanje 1/200 površine.
Naslednje navodilo o kakovosti določitve iz leta 1907 je določalo, da se dopustna odstopanja
za vse velikosti parcel izmerjene po letu 1904 brez izjeme določajo na podlagi kriterijev, ki so
predstavljeni v preglednici 4.
4.1.3

Tretje obdobje – Zakon o katastru zemljišč (1928)

Jugoslovanski Pravilnik za vzdrževanje katastra v občinah, v katerih je izdelan kataster na
podlagi premera iz leta 1930 (VII. del, II. razdelek) v 167. členu določa, da se mora vsaka
površina parcele računati najmanj dvakrat in razlika med dvakrat ločeno (neodvisno)
računano površino ne sme presegati meje največjega dovoljenega odstopanja.
Predpisano je bilo tudi največje dovoljeno odstopanje med površinama parcele, dobljenih pri
dvakratnem merjenju (planimetriranju) iz načrta po pravilniku o izdelavi katastrskih načrtov –
V. del (Pravilnik, 1930), in sicer v poglavju, ki določa računanje površin. V preglednici 5 je
prikazano dopustno odstopanje p za različna merila katastrskih načrtov.
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Preglednica 5: Dopustno odstopanje pri dvakratnem merjenju površin z velikostjo p
(Pravilnik o katastrski izmeri, 1930).

1 : 500

Dopustno odstopanje p
2
[m ]
0,20∙√𝑝

1 : 1000

0,40∙√p

1 : 2500

1,00∙√𝑝

1 : 5000

2,00∙√𝑝

Merilo
načrta

Upošteva se aritmetična sredina obeh računanj. Če je razlika v predpisanih mejah, se razlika
sorazmerno razdeli na površine novonastalih parcel. Če pa je razlika v površini prevelika, se
mora ta razlika z dodatnimi kontrolnimi merami odstraniti. Pravilnik zahteva, da se morajo v
tem primeru kontrolirati predvsem tiste parcele, ki so bile že večkrat predmet delitve.
4.1.4

Četrto obdobje – Temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru
(1965)

Na osnovi zakona iz leta 1965 oziroma uredbe iz leta 1967 je bil izdan Pravilnik o tehničnih
predpisih za izdelavo izvornikov načrtov in za določanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč
(Pravilnik, 1970). Pravilnik je predpisoval razne metode za določitve površin (39. člen), in
sicer grafično, numerično in kombinirano metodo. Pri določanju površin parcel je morala biti
vsaka določena dvakrat. Za vsako metodo so bila kot merilo za kakovost predpisana
dovoljena odstopanja pri določanju površin. Tako površina parcele kot tudi dopustno
odstopanje se je določala v kvadratnih metrih.
Dovoljena odstopanja za dvakratna merjenja po grafični metodi:
Pravilnik za določevanje površin parcel po grafični metodi razlikuje izračun površin za
parcele tako imenovanih pravilnih oblik (slika 15) in podolgovatih parcel (slika 16).

Slika 15: Skica izmere iz leta 1958 – prikaz t.i. pravilne oblike parcele (GURS, 2017).
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Absolutna vrednost razlik med dvema rezultatoma za eno in isto površino, ki jo dobimo po
grafični metodi (s planimetri ali iz mer iz načrta), pri danem merilu M in dani površini p ne
sme presegati dovoljenega odstopanja (pgraf) po naslednji formuli:
𝑝𝑔𝑟𝑎𝑓 = 7,0 ∙ 10−4 ∙ 𝑀 ∙ √𝑝

(4.3),

pri čemer M pomeni merilo načrta in p površina parcele.
Za parcele tako imenovanih pravilnih, to je za parcele, kjer razmerje stranic ne presega 1 : 4,
so za posamezna merila katastrskih načrtov veljala dopustna odstopanja, predstavljena v
preglednici 6, vzeta iz priloge omenjenega pravilnika.
Preglednica 6: Dopustno odstopanje površin pri dvakratnem merjenju površin z velikostjo p (po Pravilniku 1970).

Merilo
načrta

Dopustno odstopanje
𝑝𝑔𝑟𝑎𝑓 [m2 ]

1 : 500

0,35∙√𝑝

1 : 1000

0,70∙√𝑝

1 : 2000

1,40∙√𝑝

1 : 2500

1,75∙√𝑝

1 : 5000

3,50∙√𝑝

Slika 16: Skica izmere iz leta 1958 – prikaz tako imenovane podolgovate oblike parcele (GURS, 2017).

Za podolgovate parcele (razmerje stranic več kot 1 : 4) pa ta izračun ne pokaže realnih
vrednosti dopustnega odstopanja Δp, saj so pri takih parcelah odstopanja površin večja. V
prilogi pravilnika je podana preglednica (Tablica 9-B), s pomočjo katere ocenimo dovoljeno
dostopanje površin za parcele z večjim razmerjem stranic. Razmerje stranic je v navedeni
tabeli izraženo z velikostjo obsega parcele. Površina podolgovate parcele p in njen obseg 2o
sta povezana z obrazcem:
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2o = 5∙√𝑝

(4.4)

Iz preglednice v prilogi pravilnika izračunamo najprej navidezno površino p (ki je večja od
osnovne površine podolgovate parcele), nato pa s pomočjo preglednice 6 ocenimo dopustno
odstopanje.
Dovoljena odstopanja za dvakratna merjenja po kombinirani metodi:
Ko govorimo o kombinirani metodi, pomeni, da smo nekatere podatke dobili z
neposrednim merjenjem, druge pa iz načrta. Pri določanju površin po kombinirani metodi
dovoljeno odstopanje pri dvakratnem določevanju površin parcel ne sme presegati polovice
dovoljenega odstopanja izračunanega po grafični metodi. Izračun dopustnega odstopanja je
tako:
𝑝𝑘𝑜𝑚𝑏 = 3,5 ∙ 10−4 ∙ 𝑀 ∙ √𝑝

(4.5)

kjer je M merilo načrta in p površina parcele.
Dovoljeno odstopanje pri kombinirani metodi po tem pravilniku pokaže, da je kakovost
določitve površine še enkrat boljša kot pri grafični metodi.
Dovoljena odstopanja za določanje površin iz izvornih mer:
Če se da površina p določiti iz izvornih mer na dva neodvisna načina, potem absolutna
vrednost razlike med obema rezultatoma ne sme presegati dovoljenega odstopanja 𝑝𝑖𝑧𝑣𝑖𝑟 :
𝑝𝑖𝑧𝑣𝑖𝑟 = 0,0265 ∙ √𝑝3
4

(4.6)

kjer je p površina parcele.
V priročniku (Priročnik, 1984) je navedeno, da so takratni predpisi dovoljevali dolžino vizur do
120 m (od stojišča instrumenta do mejnika). V praksi pa se je pokazalo, da ta dolžina ne
zagotavlja zadovoljive natančnosti, kar posledično vpliva tudi na izračun koordinat točk in
površin parcel. Ugotovili so, da tahimetrične dolžine, večje od 80 m, ne zagotavljajo
natančnosti boljše od ± 15 cm. Ta izkustveni kriterij bomo uporabili pri oceni natančnosti v
naslednjem poglavju.
Izračun odstopanj površin parcel glede na natančnost določitve koordinat
Izhodišče za izračun pogreškov pri izračunu površine parcele iz ravninskih pravokotnih
koordinat je enačba (3.2) oziroma (3.3). Na temelju parcialnega odvoda dobimo:
∂𝑝
∂𝑦𝑖

= 2 (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖−1 )

1

(4.7)

∂𝑝
∂𝑥𝑖

= (𝑦𝑖−1 + 𝑦𝑖+1 ),

1
2

(4.8)

Kar lahko skupno zapišemo v obliki Jacobijeve matrike parcialnih odvodov (4.9) (prirejeno po
Niemeier, 2002):
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∂𝑝

𝑨 = (∂𝑦

𝑖

∂𝑝
∂𝑥𝑖

…

∂𝑝
∂𝑦𝑛

∂𝑝
)
∂𝑥𝑛
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(4.9)

Za poenostavitev izračuna pogreška izračuna površine parcele, ki izvira iz pogreška
določitve ravninskih koordinat, v nadaljevanju predpostavimo (Feucht, 2008):
-

da so koordinate lomnih točk določene na temelju neposrednih opazovanj
(neposredno določevanje koordinat);
da je standardni odklon vseh koordinat enak: 𝜎𝑥𝑖 = 𝜎𝑦𝑖 = 𝜎;
da je standardni odklon koordinat stohastično neodvisen, kar pomeni, da ni odvisnosti
med različnimi koordinatami, zato so kovariance enake nič.

Na ta način dobimo diagonalno kovariančno matriko za koordinate (4.10):
𝜎2
∑𝒍𝒍 = [ ⋮
0

⋯ 0
⋱
⋮ ]
⋯ 𝜎2

(4.10)

Na ta način lahko izračunamo varianco za površino parcele (4.11) (prirejeno po Niemeier,
2002):
𝑛

𝜎𝑝2

1
= 𝐴 ∑𝑙𝑙 𝐴 = ∑((𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1 )2 ∙ 𝜎 2 + (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖−1 )2 ∙ 𝜎 2 ) =
4
𝑇

=

1
4

𝑖=1
2

2
2
∙ 𝜎 ∙ ∑𝑛
𝑖=1(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1 ) + (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖−1 )

(4.11)

Standardni odklon izračuna površine iz koordinat je torej (4.12):
𝜎𝑝 =

1
2

𝟐
𝟐
∙ 𝜎 ∙ √∑𝒏
𝒊=𝟏(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1 ) + (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖−1 )

(4.12)

Iz izraza (4.12) je jasno razvidno, da je natančnost izračuna površine parcele preko
koordinatnih razlik odvisna od oblike parcele, kar sta izpostavila že tudi Niemeier (2002) in
Navratil (2003). Pri tej poenostavitvi ne moremo upoštevati korelacije med opazovanji
oziroma določitvami koordinat.
Izračun površin parcel na osnovi podanih koordinat in predpisanega dopustnega odstopanja
smo izračunali s pomočjo programske opreme (Natančnost določitve površin, verzija: 1.3,
testna različica, 2015) na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, ki jo je izdelal
geodet Gašper Štebe. Program izračunava površino parcele in natančnost, s katero je
posamezna površina določena glede na natančnost določitve koordinat lomnih točk
zaključenega poligona (v m2). Vnesti je treba le koordinate vseh lomnih točk parcele ter
podatek o standardnem odklonu izračuna koordinat. Pri tem nismo upoštevali morebitne
korelacije med določitvami koordinat točk, prav tako smo prevzeli enako vrednost za
standardni odklon določitve koordinat točk. Tovrstne izračune natančnosti določitve površin
parcel smo izvajali za celotno obdobje – od začetka računanja površin iz koordinat pa do
danes.
V primeru, da bi želeli upoštevati različne standardne odklone določitve koordinat in
korelacijo med koordinatami y in x istih točk, bi bila kovariančna matrika enaka (4.13)
(Feucht, 2008):
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𝜎𝑦21
𝜎𝑥1 𝑦1
⋮
∑𝒍𝒍 =
⋮
0
[ 0

𝜎𝑦1 𝑥1

…

𝜎𝑥21

⋯
⋱

⋮
⋮
0
0

⋯
⋯

0
0
⋮
⋮
𝜎𝑦2𝑛
𝜎𝑥𝑛 𝑦𝑛

0
0
⋮
⋮

(4.13)

𝜎𝑦𝑛 𝑥𝑛
𝜎𝑥2𝑛 ]

Če bi upoštevali različne standardne odklone določitve koordinat in korelacijo med
koordinatami y in x različnih točk, bi bila kovariančna matrika enaka (4.13) (Feucht, 2008)
(4.14):
𝜎𝑦21 𝜎𝑦1 𝑥1 …
𝜎𝑥1 𝑦1 𝜎𝑥21 ⋯
⋮
⋮
⋱
∑𝒍𝒍 =
⋮
⋮
𝜎𝑦𝑛 𝑦1 𝜎𝑦𝑛 𝑥1
⋯
𝜎
𝜎
⋯
𝑥
𝑦
𝑥
𝑥
[
𝑛 1
𝑛 1

𝜎𝑦1 𝑦𝑛 𝜎𝑦1 𝑥𝑛
𝜎𝑥1 𝑦𝑛 𝜎𝑥1 𝑦𝑛
⋮
⋮
⋮
⋮
𝜎𝑦2𝑛 𝜎𝑦𝑛 𝑥𝑛
𝜎𝑥𝑛 𝑦𝑛 𝜎𝑥2𝑛 ]

(4.14)

Vidimo, da je izračun pogreška določitve površine parcele (poligona) na temelju ravninskih
koordinat lomnih točk močno odvisen od modela za izračun tega pogreška.
4.1.5

Peto obdobje – Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot (2000)

Slovenski pravilnik (Pravilnik, 2004), sprejet na osnovi tega zakona (ZENDMPE, 2000),
določa, da kadar se koordinate zemljiškokatastrskih točk določijo na podlagi geodetskih
izmer na terenu, mora uporabljena metoda geodetskih meritev zagotavljati določitev
horizontalnih koordinat nove točke glede na geodetske točke, iz katere je bila izvedena
izmera, s standardno deviacijo obeh koordinat največ 6 cm.
Natančnost določitve površine posameznih parcele se računa po enačbah od (4.7) do (4.14).
4.1.6

Šesto obdobje – Zakon o evidentiranju nepremičnin (2006)

V zvezi z natančnostjo koordinat zemljiškokatastrskih točk določa zadnji slovenski pravilnik
(Pravilnik, 2007), da mora biti v primeru, če so koordinate zemljiškokatastrskih točk
pridobljene z meritvami na terenu, velika polos standardne elipse zaupanja za koordinate
točk manjša ali enaka štiri centimetre.
Natančnost določitve površine posameznih parcele se računa po enačbah od (4.7) do (4.14).
4.2

Metode predstavitve rezultatov raziskave

V tem poglavju opisujemo metodologijo, ki smo jo v magistrskem delu uporabili za prikaz
numeričnega vrednotenja kakovosti določitve površin parcel v zemljiškem katastru, kot je bilo
to predpisano v posameznih obdobjih.

Križman, V. 2018. Študija kakovosti določevanja površin v zemljiškem katastru.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

41

V ta namen smo izbrali primere parcel pravilnih oblik, katerih površine naraščajo po dekadni
lestvici: dopustna odstopanja oziroma natančnosti smo tako računali za parcele z velikostmi
100 m2, 1000 m2 in 10.000 m2. Za prva štiri obdobja, ko je bila grafična metoda določitve
površin ključna metoda, smo skladno z zahtevami podali in tudi na grafikonih prikazali
dopustna odstopanja pri najpogosteje uporabljenih merilih katastrskih načrtov: 1 : 5000,
1 :2880, 1 : 2500, 1 : 2000, 1 : 1440, 1 : 1000, 1 : 720 in 1 : 500. Zaradi preglednejšega
prikaza rezultatov smo dopustna odstopanja na obeh oseh grafikonov prikazali z
logaritemsko skalo. Dopustna odstopanja in natančnosti smo vedno navajali v odstotkih
glede na površino parcele ter v nekaterih primerih tudi v kvadratnih metrih.
Posebej smo prikazali dopustna odstopanja za podolgovate parcele. Skladno s pravilnikom o
tehničnih merilih (Pravilnik, 1970) so podolgovate parcele tiste, katerih razmerje stranic je
večje od 1 : 4.
V zadnjih dveh obravnavanih obdobjih, ko je izračun površine parcel iz koordinat mejnih točk
ključna zahteva predpisov, določamo kakovost določitve površin na osnovi zahtevane
natančnosti določitve obeh koordinat zemljiškokatastrskih točk. Natančnost določitve površin
ni več odvisna od merila, je pa še vedno odvisna od velikosti površine parcele in njene
oblike. Kot pri predhodnih grafičnih določitvah površin bomo tudi pri koordinatnem načinu
prikazali natančnost določitve za podolgovate parcele. Za prikazane primere smo računali
tako površino kot tudi natančnost določitve površine s pomočjo programske opreme, ki smo
jo predstavili že v poglavju 4.1.4. Pri tem smo predpostavili, da je standardni odklon določitve
koordinat enak za vse točke; opazovanja oziroma koordinati posamezne točke kot tudi
koordinate različnih točk pa so neodvisne.
Kakovost določitve površin smo – ločeno za grafično metodo oziroma za koordinatno metodo
– kronološko prikazali na dveh časovnih premicah, pri čemer smo ugotavljali tudi trende.
Kakovosti določitve pri obeh metodah ne moremo prikazati na istem grafikonu, saj ne
moremo primerjati pomensko različnih veličin, kot sta dopustno odstopanje in natančnost, pa
čeprav ju lahko izrazimo na enak način, z deležem glede na površino parcele v odstotkih.
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REZULTATI ANALIZE KAKOVOSTI DOLOČITVE POVRŠIN PARCEL

Kakovost določitve površin parcel je v splošnem odvisna od natančnosti terenske izmere,
metode določanja površine ter od velikosti in oblike parcele. V obdobjih grafičnega izračuna
površin sta bili najpomembnejši merili za določitev zahtevane kakovosti velikost parcele in
merilo katastrskega načrta. Kakovost določitve površine je bila odvisna tudi od oblike parcele
– ali je bila parcela pravilne ali pa podolgovate oblike. Šele z uvedbo obveznega
koordinatnega načina izračuna površine na podlagi koordinat mejnih zemljiškokatastrskih
točk je postala kakovost določitve površin parcel odvisna od natančnosti določitve koordinat
posameznim ZK-točkam, seveda pa tudi od velikosti in oblike parcele.
Za prikaz kakovosti katastrskih podatkov v različnih obdobjih smo izračunali dopustna
odstopanja oziroma natančnost določitve površin, kot so bila določena s predpisi. Vnaprej
smo izbrali velikosti površin parcel, katerih velikostni razredi se tudi sicer v praksi
najpogosteje ponavljajo: 100 m2, 1000 m2 in 10.000 m2.
Dopustna odstopanja smo računali za parcele v merilih načrtov, ki jih najpogosteje
srečujemo skozi zgodovinski razvoj zemljiškega katastra: 1 : 5000, 1 : 2880/2500, 1 : 2000,
1 : 1000 in 1 : 500, ter jih tudi kronološko uredili.
V predstavitev rezultatov so vključena dopustna odstopanja površin parcel oziroma
natančnost določitve površin za pravilne in podolgovate parcele.
5.1

Kakovost površin parcel v času franciscejskega katastra

Zahtevana kakovost določevanja površine posamezne parcele v začetnem obdobju izvajanja
katastrskih izmer ni bila posebej predpisana. Prva zahteva je bila dana šele s cesarskim
patentom leta 1865. Na grafikonu 1 je prikaz dopustnih odstopanj za grafično določitev
površine parcele izračunano na podlagi izraza 4.1. Na vseh grafikonih so rezultati prikazani
na logaritemski skali na obeh oseh grafikona.
Pri tem ne smemo pozabiti dejstva, da so se površine določale kot projekcija parcel na
ravnino (horizont) merske mize. Vpliva projekcije na referenčno ravnino pri našem izračunu
nismo upoštevali.
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DOPUSTNO ODSTOPANJE (Instruction, 1865)

Dopustno odstopanje [%]

10

1

Merilo 1:2880

0,1
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1.000

10.000

Površina parcele [m²]
Grafikon 1: Dopustno odstopanje pri dvakratnem izračunu površine parcele v odvisnosti od površine parcele
(Instruction, 1865, Feucht, 2008).

5.2

Zakon o zemljiškem katastru (1883), Navodila za poligonsko izmero 1904

Izračun dopustnih odstopanj po Navodilih za poligonsko izmero iz leta 1904 za različna
merila in za različne velikosti parcel smo podali v preglednici 7 in grafikonu 2.
Preglednica 7: Primer dopustnega odstopanja pri dvakratnem izračunu površine parcele na načrtih v različnih
merilih po Navodilih za poligonsko izmero iz 1904 (Instruction, 1904; Feucht, 2008).

Merilo

1 : 2880
1 : 2500
1 : 1440
1 : 1250
1 : 720
1 : 625
1 : 2000
1 : 1000

Površina
parcele
2
[m ]

Dopustno odstopanje
pri dvakratnem izračunu
2
[m ]

100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000

5,10
16,81
60,00
2,60
8,91
35,00
1,35
4,95
22,50
4,10
13,65
50,00
2,10
7,32
30,00

Dopustno
odstopanje
pri dvakratnem
izračunu
[%]
5,10
1,68
0,60
2,60
0,89
0,35
1,35
0,50
0,23
4,10
1,36
0,50
2,10
0,73
0,30

Izračuni dopustnih odstopanj so bili izvedeni na podlagi izrazov iz preglednice 4.
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DOPUSTNO ODSTOPANJE (Instruction, 1904)

Dopustno odstopanje [%]
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1

Merilo 1:1000
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100
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10.000

Površina parcele [m²]

Grafikon 2: Dopustno odstopanje (v odstotkih) pri dvakratnem izračunu površine parcele iz načrtov v različnih
merilih po Navodilih za poligonsko izmero iz leta 1904 (Instruction, 1904; Feucht 2008).

Iz prikaza rezultatov je razvidno, da je pri površini 1 ar dopustno odstopanje pri najmanjšem
merilu 5 % in pri površini 1 ha le še 0,6 %. Dopustna odstopanja med dvakratnim izračunom
površin parcel pri manjših merilih so z vidika deleža glede na velikost parcele večja kot pri
večjih merilih. Krivulje na grafikonu v logaritmičnih merilih osi niso vzporedne premice, saj se
pri večjih površinah prvi sumand v obrazcu za dopustno odstopanje (glej preglednico 4)
linearno povečuje z velikostjo površine, medtem ko je vrednost drugega sumanda
sorazmerna s kvadratnim korenom površine parcele.
V nadaljnjem podajamo še grafikon 3 za prikaz dopustnega odstopanje v m2 za izbrane
površine pri dvakratnem izračunu površine parcel v skladu z Navodili za poligonsko izmero iz
leta 1904.
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DOPUSTNO ODSTOPANJE (Instruction 1904)

Dopustno odstopanje [m2]
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Grafikon 3: Dopustno odstopanje v (m ) pri dvakratnem izračunu površine parcele iz načrtov v različnih merilih po
Navodilih za poligonsko izmero iz 1904 (Instruction, 1904; Feucht, 2008).

5.3

Izračun dopustnega odstopanja po Zakonu o katastru zemljišč iz leta 1928

Na temelju Zakona o katastru zemljišč je bil sprejet Pravilnik o katastrski izmeri (Pravilnik,
1930), ki je določal oceno dopustnega odstopanja za predpisana osnovna merila katastrskih
načrtov 1 : 5000, 1 : 2500, 1 : 1000 in 1 : 500, ki so bila izključno metrična.
Izračun dopustnih odstopanj je bil izveden na podlagi izrazov, predstavljenih v preglednici 5.
Rezultati so prikazani v preglednici 8 in grafikonu 4.
Preglednica 8: Dopustno odstopanje pri dvakratnem izračunu površine parcele na načrtih v različnih merilih po
pravilniku iz leta 1930 (Pravilnik, 1930).

Merilo
1 : 500
1 : 1000
1 : 2500

1 : 5000

Površina
2
parcele [m ]
100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000

Dopustno odstopanje
2
pri dvakratnem izračunu [m ]
2,00
6,32
20,00
4,00
12,65
40,00
10,00
31,62
100,00
20,00
63,25
200,00

Dopustno odstopanje
pri dvakratnem izračunu [%]
2,00
0,63
0,2
4,00
1,26
0,40
10,00
3,16
1,00
20,00
6,32
2,00
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DOPUSTNO ODSTOPANJE (Pravilnik 1930)

Dopustno odstopanje [%]
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Grafikon 4: Dopustno odstopanje (v odstotkih) za grafično metodo v odvisnosti od površine parcele pri različnih
merilih po pravilniku iz leta 1930 (Pravilnik, 1930).

Iz grafikona 4 sledi, da so za manjše parcele (1 ar) dopustna odstopanja v velikostnem
razredu 2–20 %, pri največjem merilu 2 % in pri najmanjšem 20 %.
Za večje parcele (1 ha) pa so dopustna odstopanja v velikostnem razredu 0,2–2 %, pri
največjem merilu 0,2 % in pri najmanjšem 2 %.
V primerjavi s predhodnim grafikonom 2 so izračunana dopustna odstopanja [%] večja,
krivulje na grafikonu z logaritmičnim merilom obeh osi pa so vzporedne premice.
Na grafikonu 5 podajamo dopustno odstopanje v m2 za grafično metodo v odvisnosti od
površine parcele pri različnih merilih.
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Dopustno odstopanje [m2]

DOPUSTNO ODSTOPANJE (Pravilnik 1930)
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Grafikon 5: Dopustno odstopanje v m za grafično metodo v odvisnosti od površine parcele pri različnih merilih po
pravilniku iz leta 1930 (Pravilnik, 1930).

5.4

Izračun dopustnih odstopanj na osnovi Temeljnega zakona o izmeritvi zemljišč
in zemljiškem katastru (1965)

Na osnovi Temeljnega zakona o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru (1965) je bil sprejet
Pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvornikov načrtov in za določanje površin parcel
pri izmeritvi zemljišč (Pravilnik, 1970), ki predpisuje različna dopustna odstopanja pri
izračunu površin parcel.
V tem poglavju smo tabelarično in grafično prikazali izračune dopustnih odstopanj za različne
načine izračunavanja površin, in sicer po grafični in kombinirani ter po numerični metodi.
5.4.1

Dovoljena odstopanja za dvakratno določitev površin po grafični metodi

V nadaljevanju so navedeni primeri dopustnega odstopanja pri dvakratnem izračunu površin
parcel na načrtih pri različnih merilih (1 : 5000, 1 : 2500, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500) in z
različnimi velikostmi površin od 100 m2 do 10.000 m2 (preglednica 9). Dovoljena dopustna
odstopanja so izračunana po enačbi 4.3.
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Preglednica 9: Dopustna odstopanja pri dvakratnem izračunu površine parcele na načrtih v različnih merilih po
grafični metodi po pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).

Merilo

1 : 500
1 : 1000

1 : 2000
1 : 2500
1 : 5000

Površina
parcele
2
[m ]

Dopustno odstopanje
pri dvakratnem izračunu
2
[m ]

100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000

3,50
11,07
35,00
7,00
22,14
70,00
14,00
44,27
140,00
17,50
55,34
175,00
35,00
110,68
350,00

Dopustno
odstopanje
pri dvakratnem
izračunu
[%]
3,50
1,11
0,35
7,00
2,21
0,70
14,00
4,43
1,40
17,50
5,53
1,75
35,00
11,07
3,50

Dopustno odstopanje [%]

DOPUSTNO ODSTOPANJE - GRAFIČNA METODA (Pravilnik 1970)

10
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0,1
100
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Površina parcele [m²]
Grafikon 6: Dopustno odstopanje (v odstotkih) pri dvakratnem izračunu površine parcele na načrtih v različnih
merilih po pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).

Dovoljena odstopanja za posamezno merilo dobimo prav tako iz tablic št. 9, ki so del
omenjenega pravilnika.
Iz grafikona 6 sledi, da so za manjše parcele (1 ar) dopustna odstopanja v velikostnem
razredu 3,5–35 %, pri največjem merilu 3,5 % in pri najmanjšem 35 %.
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Za večje parcele (1 ha) pa so dopustna odstopanja v velikostnem razredu 0,35–3,5 %, pri
največjem merilu 0,35 % in pri najmanjšem 3,5 %.
V primerjavi s predhodnima grafikonoma 2 in 4 so izračunana dopustna odstopanja [%] še
nekoliko večja (grafikon 6). Ker gre za enostavno odvisnost s kvadratnim korenom iz
površine, so krivulje na grafikonu z logaritmičnim merilom na obeh oseh med seboj
vzporedne premice.
Na grafikonu 7 je prikazano dopustno odstopanje pri dvakratnem izračunu površine parcel po
grafični metodi še v m2, in sicer na načrtih v različnih merilih.

Dopustno odstopanje [m2]

DOPUSTNO ODSTOPANJE - GRAFIČNA METODA (Pravilnik 1970)
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10
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1
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1000

10000

Površina parcele [m²]
2

Grafikon 7: Dopustno odstopanje (v m ) pri dvakratnem izračunu površine parcele na načrtih v različnih merilih po
pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).

Dosedanja izvajanja so veljala za enostavne parcele pravilnih oblik. Če pa je parcela
podolgovate oblike (ravna cesta, železnica ipd.), nastopa pri oceni dopustnega odstopanja
določitve površine parcele (poleg velikosti parcele in merila) še parameter razmerja stranic
parcele. Čim bolj je parcela – pri isti površini – podolgovata, večji je njen obseg in večje je
razmerje njenih stranic.
Dopustno odstopanje pri dvakratnem določevanju površin parcel po grafični metodi za
parcele podolgovatih oblik smo računali iz enačbe 4.4. Pravilnik iz leta 1970 določa, da se za
dopustno odstopanje za parcele z razmerjem stranic 1 : 4 ali več prevzamejo podatki iz
Tablice 9-B v prilogi omenjenega pravilnika oziroma se površina parcel izračuna po navedeni
predpisani enačbi. Podajamo grafikone dopustnih odstopanj za velikosti parcel 100 m2, 1000
m2 in 10.000 m2 ter za merila 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2500 in 1 : 5000 (grafikon 8, grafikon 9,
grafikon 10).
Iz grafikonov je razvidno, da je pri enakih površinah parcel dopustno odstopanje med
izračunanimi površinami linearno odvisno od merila, pri enakem merilu je odvisno od

Križman, V. 2018. Študija kakovosti določevanja površin v zemljiškem katastru.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

51

kvadratnega korena površine parcele. Dopustna odstopanja so bila večja pri podolgovatih
(trakastih) parcelah kot pri parcelah običajnih oblik (z običajnimi razmerji stranic).

DOPUSTNO ODSTOPANJE - PODOLGOVATE PARCELE: 100 m2
(Pravilnik 1970)

Dopustno odstopanje [%]

1000,0

100,0

M 1 : 5000
Merilo 1:2500
Merilo 1:1000

10,0

Merilo 1:500

1,0
1

10

100

1000

Razmerje stranic parcele
Grafikon 8: Prikaz dopustnega odstopanja pri dvakratnem izračunu površine parcele za podolgovate parcele
2
velikosti 100 m po pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).

DOPUSTNO ODSTOPANJE - PODOLGOVATE PARCELE: 1000 m2
(Pravilnik 1970)

Dopustno odstopanje [%]
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Grafikon 9: Prikaz dopustnega odstopanja pri dvakratnem izračunu površine parcele za podolgovate parcele
2
velikosti 1000 m po pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).
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Dopustno odstopanje [%]

DOPUSTNO ODSTOPANJE GLEDE - PODOLGOVATE PARCELE: 10.000 m2
(Pravilnik 1970)
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Grafikon 10: Prikaz dopustnega odstopanja pri dvakratnem izračunu površine parcele za podolgovate parcele
2
velikosti 10.000 m po pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).

5.4.2

Dovoljena odstopanja za dvakratni izračun površin po kombinirani metodi

V nadaljevanju so navedena dopustna odstopanja pri dvakratnem izračunu površine parcel
po kombinirani metodi pri različnih merilih in za različne velikosti površinam, ki so izračunana
po formuli 4.5. Rezultati so podani v preglednici 10, v m2 in odstotkih.
Preglednica 10: Dopustno odstopanje pri dvakratnem izračunu površine parcele pri kombinirani metodi določitve
površin po pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).

Merilo

1 : 500

1 : 1000
1 : 2000
1 : 2500
1 : 5000

Površina parcele
2
[m ]

Dopustno odstopanje
pri dvakratnem izračunu
2
[m ]

100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000
100
1000
10.000

1,75
5,53
17,5
3,50
11,07
35,00
7,00
22,14
70,00
8,75
27,67
87,50
17,50
55,34
175,00

Dopustno odstopanje
pri dvakratnem
izračunu
[%]
1,75
0,55
0,18
3,50
1,11
0,35
7,00
2,21
0,70
8,75
2,77
0,88
17,50
5,53
1,75

Na grafikonu 11 je prikazano dopustno odstopanje v odstotkih pri kombinirani grafičnonumerični metodi določitve površin.
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Dopustno odstopanje [%]

DOPUSTNO ODSTOPANJE - KOMBINIRANA METODA (Pravilnik 1970)
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Grafikon 11: Dopustno odstopanje (v odstotkih) pri dvakratnem izračunu površine parcele pri kombinirani
(grafično-numerični) metodi določitve površin po pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).

V nadaljevanju podajamo grafikon 12, na katerem je prikazano dopustno odstopanje pri
kombinirani grafično-numerični metodi določitve površin v m2.

Dopustno odstopanje [m2]

DOPUSTNO ODSTOPANJE - KOMBINIRANA METODA (Pravilnik 1970)
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Grafikon 12: Dopustno odstopanje pri dvakratnem izračunu površine parcele pri kombinirani (grafično-numerični)
2
metodi določitve površin v m po pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).
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5.4.3

Dovoljena odstopanja izračuna površin po numeričnih metodah

a) Računanje iz izvornih mer:
Dovoljeno odstopanje površin pri dvakratnem izračunu površin parcel lahko približno
povzamemo iz preglednice v prilogi pravilnika, Tablica 10 (Pravilnik, 1970). Ker ne gre za
grafično določevanje površin parcel, odvisnosti od merila ni. Dovoljeno odstopanje je podano
z enačbo 4.6. Rezultati so podani v preglednici 11 v m2 in odstotkih, grafično pa so prikazani
na grafikonu 13.
Preglednica 11: Izračun dopustnega odstopanja pri dvakratnem izračunu površine parcele za
posamezne površine parcel (iz izvornih mer) po pravilniku iz leta 1970.
Površina
parcele
2
[m ]

Dopustno
odstopanje
pri dvakratnem
2
izračunu [m ]

100
500
1000
2500
5000
10.000

0,84
2,80
4,71
9,37
15,76
26,50

Dopustno
odstopanje
pri dvakratnem
izračunu
[%]
0,84
0,56
0,47
0,37
0,32
0,27

Če primerjamo vrednosti dopustnih odstopanj za grafično metodo pri največjem merilu 1 :
500 iz preglednice 10 z vrednostmi dopustnih odstopanj za metodo iz izvornih mer, lahko
ugotovimo, da so tu dopustna odstopanja bistveno manjša. Za površino parcele 100 m 2 to
pomeni kar 4-krat izboljšano zahtevano natančnost določitve površine parcele. Podobno,
vendar s polovičnim faktorjem, to velja tudi za primerjavo z dopustnim odstopanjem pri
kombinirani metodi.

DOPUSTNO ODSTOPANJE - IZVORNE MERE (Pravilnik 1970)

Dopustno odstopanje [%]

10

1

0,1
100

1.000
Površina parcele

10.000
[m2]

Grafikon 13: Dopustno odstopanje pri dvakratnem (neodvisnem) izračunu površine parcele iz izvornih mer po
pravilniku iz leta 1970 (Pravilnik, 1970).
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b) Računanje površin iz pravokotnih koordinat:
Zahtevana kakovost določitve površin parcel pri računanju površin iz koordinat mejnih točk
poligon, ki določa potek parcele, je odvisen od natančnosti določitve koordinat
zemljiškokatastrskih točk (po stari terminologiji koordinat mejnih točk). Z leti se je zahtevana
natančnost določitve le-teh izboljševala. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila
zahtevana natančnost določitve mejnih točk s tahimetrijo ali ortogonalno metodo do 15 cm –
vendar le pri merjenih razdaljah, manjših od 80 m (Priročnik, 1984).

Natančnost določitve [%]

NATANČNOST DOLOČITVE POVRŠIN (Priročnik, 1984)

1,00

0,10

0,01
100

1.000

10.000

Površina parcele [m²]
Grafikon 14: Natančnost določitve površin (v odstotkih) glede na natančnost določitve zemljiškokatastrskih točk
ob predpostavki, da je natančnost merjenja večjih dolžin boljša od 15 cm (Priročnik, 1984).

Kakovost določitve površin smo podobno kot predhodno pri grafični metodi in kombinirani
metodi določevali za enake velikostih parcel: 100 m2, 1000 m2, 10.000 m2. Rezultate smo
prikazali na grafikonu.
5.5

Natančnost določitve površine parcel po Zakonu o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE, 2000)

Z vzdrževanjem geodetske mreže in nenehnim razvojem geodetskega instrumentarija se je v
nadaljnjem desetletju in pol zahtevana natančnost katastrske izmere povečevala. Pravilnik iz
leta 2004, sprejet na osnovi ZENDMPE (2000) glede natančnosti določitve koordinat
izmerjenih mejnih (ZK) točk namreč določa, da mora uporabljena metoda geodetskih meritev
zagotavljati določitev horizontalnih koordinat nove točke s standardnim odklonom obeh
koordinat do največ 6 cm.
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Predpisano natančnost določitve površin za različne velikosti parcel (pravilne oblike)
predstavljamo na grafikonu 15.

Natančnost določitve [%]

NATANČNOST DOLOČITVE POVRŠIN (Pravilnik, 2004)
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Grafikon 15: Natančnost določitve površin izračunana na osnovi predpisanega standardnega odklona koordinat
ZK-točk (Pravilnik, 2004).

5.6

Izračun natančnosti površine po zakonu o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006)

Pravilnik (2007), izdan na podlagi ZEN (2006), glede natančnosti določitve koordinat,
izmerjenih mejnih zemljiškokatastrskih točk pravi, da je zahtevana natančnost določitve točk
definirana kot daljša polos standardne elipse zaupanja za koordinate točk. Tako mora biti
velika polos standardne elipse zaupanja enaka ali manjša od štirih centimetrov. Na podanem
grafikonu smo izračunali dopustno odstopanje, izračunano iz predpisane natančnosti
določitve posameznih mejnih točk, kjer smo uporabili enačbo (4.12) in že omenjeno
programsko rešitev G. Štebeta.
Predpisano natančnost za različne velikosti površin parcel (pravilne oblike) predstavljamo na
grafikonu 16.
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Natančnost določitve [%]

NATANČNOST DOLOČITVE POVRŠIN (Pravilnik, 2007)
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Grafikon 16: Natančnost določitve površin, izračunana na osnovi predpisane standardne elipse zaupanja za
koordinati ZK-točk (Pravilnik, 2007).

V nadaljevanju so predstavljeni grafikoni za primere parcel »pravilnih oblik«, ki predstavljajo
zahtevano natančnost določitve površine parcel na podlagi koordinat mejnih točk parcele
glede na zahtevano natančnost določitve koordinat. Na grafikonu 17 je podan nazornejši
prikaz (skupen za vsa obdobja), kako se je zahtevana natančnost določitve površin parcel,
izračunanih iz zemljiškokatastrskih točk, sčasoma izboljševala.

Natančnost določitve [%]

NATANČNOST DOLOČITVE POVRŠIN
(Priročnik 1984, Pravilnik 2000, Pravilnik 2007)
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0,01
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Grafikon 17: Ocenjena natančnost določitve površin parcel, izračunana na osnovi predpisanih zahtevanih
natančnosti katastrske izmere po Priročniku iz leta 1984 ter obeh pravilnikih iz let 2004 in 2007.
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V nadaljevanju predstavljamo še ocenjene natančnost določitve površin za podolgovate
parcele z različnim razmerjem stranic glede na zahtevano natančnost po pravilnikih, izdanih
na podlagi ZENDMPE (2000) in ZEN (2006).

NATANČNOST DOLOČITVE - PODOLGOVATE PARCELE
(Pravilnik, 2004)

Natančnost določitve [%]
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100.000 m²

0,01

1

10

100

1000

Razmerje stranic parcele
Grafikon 18: Ocenjena natančnost določitve površin parcel glede na razmerje stranic in velikost parcele na osnovi
predpisanega standardnega odklona koordinat ZK-točk (Pravilnik, 2004).

NATANČNOST DOLOČITVE - PODOLGOVATE PARCELE
(Pravilnik, 2007)
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Grafikon 19: Ocenjena natančnost določitve površin parcel glede na razmerje stranic in velikost parcele na osnovi
predpisane standardne elipse zaupanja za koordinate ZK-točk (Pravilnik, 2007).
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Iz prikazanih grafikonov 18 in 19 je razvidno, da je ocenjena natančnost določitve površin pri
močno podolgovatih parcelah znatno večja kot pri parcelah z običajnimi razmerji stranic, ki
so prikazani na grafikonih 14, 15 in 16.
5.7

Napaka površin parcel zaradi neupoštevanja nadmorske višine in projekcije na
ravnino

Do sedaj prikazane metode izračuna površin parcel in določevanja natančnosti le-teh ne
vključujejo napak zaradi neupoštevanja nadmorske višine zemljiškokatastrskih točk in
napake zaradi projekcije točk na ravnino, ki so sistemskega značaja in tako niso odvisne od
natančnosti dela in opreme geodeta. V nadaljevanju bomo prikazali dve vrsti napak, ki
načeloma tudi lahko vplivata na natančnost izračuna površin parcel.
5.7.1

Napaka površin parcel zaradi neupoštevanja nadmorske višine

Zemljiški kataster temelji na dvorazsežnem grafičnem prikazu parcel, kjer se površina
parcele izračuna kot ravna horizontalna ploskev, omejena z zaključenim poligonom. Prvotna
grafična izmera je pri tem kot referenčno ploskev prevzela horizont merske mize, pri kasnejši
poligonski, ortogonalni in polarni izmeri pa se prav tako v praksi praviloma ni upoštevalo
redukcije opazovanj na kartografsko ravnino. Tako se morebitnega vpliva nadmorske višine
zemljiškokatastrskih točk na površino parcele praviloma v katastru ni upoštevalo.
Napaka pri določitvi površine parcel (v m2) kot sferne ploskve lahko nastane zaradi
neupoštevanja višinske razlike sfernih ploskev med višino na zemeljskem površju in višino
na referenčnem elipsoidu. Razmerje obeh površin, to je površine parcele na terenu ph in
površino parcele na referenčnem elipsoidu pg je določeno z enačbo (Berk in Ferlan, 2016):
𝑝ℎ
𝑝𝑔

= (

𝑅𝑔 + ℎ0
𝑅𝑔

2

(5.1)

)

kjer je Rg povprečni polmer Zemljinega referenčnega elipsoida za področje Slovenije (6379
km – zaokroženo), h0 pa višina ročke nad referenčno ploskvijo.
Napaka zaradi neupoštevanja višine terena nad referenčnim elipsoidom ∆p (ph→pg) je
podana z izrazoma (5.2) in (5.3) (Berk in Ferlan, 2016):
∆𝑝 (𝑝ℎ → 𝑝𝑔 ) =

𝑝𝑔 ∙(2∙𝑅𝑔 + ℎ0)∙ℎ0
𝑅2𝑔

(5.2)

oziroma
∆𝑝 (𝑝ℎ → 𝑝𝑔 ) =

𝑝ℎ ∙(2∙𝑅𝑔+ ℎ0 )∙ℎ0
2

(𝑅𝑔 + ℎ0)

(5.3)

kjer je Rg povprečni polmer krivine na Zemljinem referenčnem elipsoidu, h0 pa predstavlja
višinsko razliko med referenčnim elipsoidom in zemeljskim površjem. Za izračun napake
predpostavimo, da je polmer elipsoida za območje Slovenije (s srednjo geografsko širino
46˚08ʹ57ʺ) enaka (zaokroženo) Rg = 6379 km (Berk in Ferlan, 2016). Nadalje povzamemo
(po Kuhar in sod., 2001, navedeno v Berk in Ferlan, 2016), da znaša za Slovenijo povprečna
višina geoida nad Zemljinim referenčnim elipsoidom 46,45 m.
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Napravili smo testni izračun, kjer računamo napako za površino parcele pravilne oblike in
velikosti 10.000 m2 (1 ha) na referenčnem elipsoidu. Dejansko izmerjene površine na
Zemljinem površju so vedno večje od površin na referenčnem elipsoidu. Napake določitve pri
izbranih nadmorskih višinah za nekaj značilnih krajev v Sloveniji podajamo v preglednici 12.
Izračunane so na podlagi izraza 5.3.
Preglednica 12: Napaka pri določitvi površine parcele glede na dejansko izmerjeno površino na območju
2
Slovenije pri pg = 10.000 m zaradi neupoštevanja nadmorske višine.

Nadmorska
višina [m]
0
300
800
1500
2500

Območje Slovenije
Slovenska obala
Ljubljana
Kranjska gora
Pohorje, Komna
Kredarica

Napaka določitve
2
[m ]
0,14
1,09
2,65
4,85
7,99

Napaka določitve
[%]
0,0014
0,011
0,027
0,048
0,080

Absolutna napaka določitve površin parcel v velikosti 500 m2, 1000 m2, 2000 m2 in 10.000 m2
v odvisnosti od nadmorske višine je prikazana na grafikonu 20. Lahko ugotovimo, da je pri
običajnih velikostih gradbenih parcel (500 m2) velikost napake premajhna, da bi lahko
vplivala na končno zaokroženo vrednost v m2.

NAPAKA DOLOČITVE POVRŠINE ZARADI NEUPOŠTEVANJA
NADMORSKE VIŠINE

Napaka določitve površine [m2]

10
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1
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0,01
100
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Nadmorska višina parcele [m]
Grafikon 20: Napaka določitve površine parcele zaradi neupoštevanja višinske razlike med Zemljinim površjem in
višino referenčnega elipsoida.

5.7.2

Napaka zaradi projekcije na ravnino

Napaka pri izračunu površine pri projekciji na ravnino je razlika (∆p Ph→Pg) med površino na
Zemljinem referenčnem elipsoidu (pg) in površino na zemeljskem površju – ravnini (pp).
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Napako površine majhnega kosa zemljišča (ravne ploskve) pri projekciji na ravnino, lahko
približno izračunamo po naslednjem obrazcu (Borčič, 1976, navedeno v Berk in Ferlan,
2016):
∆𝑝 (𝑝𝑝 → 𝑝𝑔 ) =

𝑝𝑝 ∙ (1 − 𝑚20 −

(𝑦𝑐 − 𝑓𝑦)
𝑚20∙𝑅2𝑔

2

−

(𝑦𝑐 − 𝑓𝑦)
3∙𝑚40∙𝑅4𝑔

4

)

(5.4)

kjer je Rg povprečni polmer Zemljinega referenčnega elipsoida in je za območje Slovenije
6379 km, oznaka m0 predstavlja linearni modul projekcije (m0=0,9999), yc je koordinata y
centroida parcele, fy pa je konstanta koordinate y (500.000 m), ki predstavlja v našem
državnem koordinatnem sistemu D48/GK dodatek k y-koordinati – v izogib negativnim
vrednostim.
Za izbrano površino parcele 10.000 m2 smo na osnovi zgornje enačbe opravili testni izračun
napake zaradi projekcije na ravnino. Tako smo na območju Ljubljane dobili vrednosti
odstopanja 1,65 m2, na območju Murske Sobote pa 0,05 m2. Iz obrazca tudi sledi, da je
napaka zaradi projekcije površin na ravnino na enaki razdalji vzhodno in zahodno od
srednjega meridiana 15° E (Zagorje ob Savi) enaka, npr. za lege parcel v Mariboru ali Kranju,
v Kamniku ali Šentjurju pri Celju idr. Največja izračunana napaka po tem obrazcu znaša
2,0 m2, ki velja za parcele prav na srednjem meridianu.
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RAZPRAVA

Kakovost določitev površin parcel v zemljiškem katastru v prvem obdobju, to je v času
franciscejskega katastra, ko zanjo še ni bilo posebnih predpisov, se lahko določi zgolj na
osnovi vrednotenja kakovosti nekdanje grafične izmere, to je dopustnih odstopanj pri
dvakratnem določevanju dolžin stranic parcelnih meja, in rezultatov kasnejših empiričnih
analiz, ki so se izvedle na podlagi ponovljenih sodobnejših meritev.
Tako je Eder (1954, cit. po Ulbrich, 1961) ugotavljal razliko dolžin, izračunanih iz načrtov, in
jih preverjal z meritvami na še obstoječih identificiranih identičnih točkah v naravi. Ugotavljal
je odvisnost natančnosti določitve površine od debeline črte (0,1 mm do 0,3 mm) pri
grafičnem izrisu parcel, ocenjeval pa je tudi skrček posameznega lista načrta pri vsaki novi
izdaji, ki je znašal povprečno 0,30 %. Nadalje je na starejših načrtih meril širine parcel, ki se
v naravi niso spremenile, in ugotovil, da je pri merilu 1 : 2880 na splošno grafična natančnost
mejnih točk na načrtu v povprečju ± 0,5 m. Če to pretvorimo v površinske enote (računamo
površino za kvadratno obliko parcele), lahko ocenimo natančnost določitve površin parcel v
odvisnosti od velikosti parcele za vsako od navedenih parametrov, kot je prikazano na
grafikonu 21.

Natančnost določitve površin [%]

OCENJENA NATANČNOST NA GRAFIČNIH KATASTRSKIH KARTAH
(Eder, 1954, Feucht, 2008)

10,00
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Grafikon 21: Ocenjena natančnost površin grafičnega katastra, določenih iz katastrskih načrtov v odvisnosti od
različnih parametrov.

Skladno z izsledki Ulbricha, ki je empirično vrednotil natančnost določitve razdalje med
dvema mejnima točkama pri merjenjih z mersko mizo (glej enačbo v poglavju 4.1.1), smo
izračunali natančnost določitve površine za različne velikosti pravilnih parcel.
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Natančnost določitve površin [%]

OCENJENA NATANČNOST POVRŠIN NA PODLAGI NATANČNOSTI
PRVOTNE MERITVE Z MERILNO MIZO
(po ULBRICH-u, 1961, Feucht, 2008)
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Grafikon 22: Prikaz ocene natančnosti določitve površin parcel grafičnega katastra na osnovi kakovosti prvotnih
meritev z mersko mizo.

Če bi lahko primerjali ugotovitve Edra in Ulbricha z dopustnim odstopanjem površin,
predpisanim s cesarskim patentom iz leta 1865 (grafikon 1) bi ugotovili, da je bila dejanska
natančnost določitve površin (grafikon 22) precej slabša od zahteve iz patenta. Tako
dopustno odstopanje za dvakratna merjenja po navodilih cesarskega patenta (1865) za
velikost parcele 100 m2 znaša 5 %, medtem ko je tako ocenjena natančnost površin parcel
na osnovi ponovljenih meritev sredi 20. stoletja po obeh zgoraj navedenih avtorjih numerično
vsaj še enkrat slabša (več kot 10 %). Obeh veličin, čeprav oboje izraženih v %, sicer ne
moremo enostavno primerjati.
V drugem obdobju, po sprejetju avstro-ogrskega zakona o zemljiškem katastru (1883), so
Navodila za poligonsko izmero (1904) razširila dopustno odstopanje še na manjša merila (1 :
1440, 1 : 720) ter tudi na merila v metrskem merskem sistemu (1 : 2500, 1 : 2000, 1 : 1250,
1 : 1000, 1 : 625) in s strožjo opredelitvijo dopustnega odstopanja. Podobno kot ob
presojanju natančnosti meritev v prvem obdobju se tudi za drugo obdobje zastavlja
vprašanje, ali je bilo sploh možno s takratnimi metodami izmere in izračuna površin zagotoviti
predpisano kakovost določitve površin.
V tretjem obdobju, to je po sprejetem zakonu o katastru zemljišč Kraljevine SHS (Zakon o
katastru zemljišta, 1928), lahko v pravilniku Kraljevine Jugoslavije (1930), ki predpisuje
dopustno odstopanje pri dvakratnem izračunu površine parcele na grafični način,
ugotavljamo naslednje: če primerjamo rezultate na osnovi avstrijskih navodil iz leta 1904,
lahko ugotovimo, da so predpisana dopustna odstopanja pri določevanju površin v
jugoslovanskem pravilniku (1930) bolj ohlapna. To posledično pomeni, da se je zahtevana
kakovost za določevanje površin parcel na Slovenskem po preteku četrt stoletja precej
poslabšala glede na predhodne predpise. To dejstvo lahko obrazložimo s tem, da so bila
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vlaganja v katastrsko izmero v tem času usmerjena pretežno na območja, kjer parcelnega
katastra še ni bilo, večina katastra na Slovenskem pa je izviralo in se tudi ohranilo v obliki
franciscejskega oziroma reambulančnega katastra. Zahodni del takratne države (Slovenija,
Hrvaška) je v tem času na področju zemljiškega katastra stagniral in je bilo zato obnovljenih
zelo malo katastrskih načrtov (Roić, 2002).
Za nastavitev katastra so bila predpisana zgolj merila v metrskem merskem sistemu. Pojavili
sta se dve novi merili, in sicer za mestna območja, ki so se kartirala v merilu 1 : 500, ter za
nenaseljena območja, kot so gozdovi, pašniki, močvirja ipd., v merilu 1 : 5000.
V četrtem obdobju, v času veljavnosti povojnega jugoslovanskega pravilnika iz leta 1970 (na
osnovi zveznega zakona iz leta 1965), je bilo predpisano računanje površin s tremi
metodami: numerično, grafično in kombinirano metodo določitve površin parcel. Skladno s
tem smo v prejšnjem poglavju navedli primere izračuna dopustnih odstopanj za vsako od teh
metod posebej. Glavne ugotovitve podajamo za grafično metodo določitve površin parcel, ki
se je v tem obdobju najpogosteje uporabljala.
Ko primerjamo vrednosti dopustnih odstopanj površin parcel, izračunanih po grafični metodi,
(preglednica 13), ugotovimo, da je bila z drugim jugoslovanskim pravilnikom (1970)
dopuščena slabša kakovost določevanja površin parcel v zemljiškem katastru v primerjavi s
predhodnim pravilnikom iz leta 1930 oziroma še manjša v primerjavi z nekdanjimi avstrijskimi
navodili iz leta 1904. To pomeni, da se je z vsakim novim pravilnikom v vsakokratni novi
državi predpisana kakovost podatkov o površinah parcel poslabšala.
Za razliko od jugoslovanskih predpisov so v sosednji Avstriji ostali kriteriji za dopustna
odstopanja pri določevanju površin parcel v tem času na enaki ravni, kot so jih predpisovala
navodila iz leta 1904 (preglednica 14). Vzrok za te razlike gre iskati predvsem v tem, da je
bilo po razpadu Avstro-Ogrske monarhije slovensko ozemlje vključeno v državo z veliko
slabšo razvitostjo na področju katastra. Očitno je bil poudarek bolj na izvajanju meritev in
dokončanju katastra: dela so opravljena prej, če so zahteve po kakovosti manjše.

Preglednica 13: Merila za izračun dopustnega odstopanja določevanja površin parcel v različnih obdobjih za
slovenski kataster.

Merilo načrta

Dopustno odstopanje
(1904 A.-O.)
2
p [m ]

Dopustno odstopanje
(1930 Kraljevina Jug.)
2
p [m ]

1 : 500

/

0,20· √𝑝

Dopustno
odstopanje
(1970 SFRJ)
2
p [m ]
0,35· √𝑝

1 : 1000

0,001·p + 0,2·√𝑝

0,40· √𝑝

0,70· √𝑝

1 : 2000

0,001·p + 0,4· √𝑝

0,80· √𝑝

1,40· √𝑝

1 : 2500 / 1 : 2880

0,001·p + 0,5· √𝑝
/

1,00· √𝑝

1,75· √𝑝

2,00· √𝑝

3,50· √𝑝

1 : 5000
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Preglednica 14: Merila za izračun dopustnega odstopanja določevanja površin parcel v različnih obdobjih za
avstrijski kataster.

1 : 500

Dopustno odstopanje
(1904 A.-O.)
2
p [m ]
/

Dopustno odstopanje
(1931 Avstrija)
2
p [m ]
0,001·p + 0,1·√𝑝

Dopustno odstopanje
(1969 Avstrija)
2
p [m ]
0,1· √𝑝

1 : 1000

0,001·p + 0,2·√𝑝

0,001·p + 0,2·√𝑝

0,2· √𝑝

1 : 2000

0,001·p + 0,4· √𝑝

0,001·p + 0,4·√𝑝

0,4· √𝑝

1 : 2500 / 1 : 2880

0,001·p + 0,5·√𝑝
/

0,001·p + 0,5·√𝑝

0,5· √𝑝

0,001·p + 1,0·√𝑝

1,0· √𝑝

Merilo načrta

1 : 5000

Postavlja se vprašanje, če so bile takratne mejne vrednosti glede dopustnega odstopanja v
avstro-ogrskih navodilih iz 1904 realne (glej grafikona 21 in 22). Predpostavimo lahko, da so
v obravnavanem četrtem obdobju s tehnološko naprednejšimi instrumenti in kakovostno
geodetsko osnovo (koordinatni sistem) lahko izvajali bolj kakovostno izmero v primerjavi s
predhodnimi meritvami. Interpretacija rezultatov stare izmere, kjer se je natančnost površin
izkazala za slabšo od predpisane, je morda bila razlog, da so zakonsko predpisali večje
dopustno odstopanje pri določevanju površin parcel.
Če sedaj predstavimo kronološki potek dopustnih odstopanj za dvakratno določevanje
površin po grafični metodi za celotno stoletje (1904–2000), dobimo naslednji grafikon:

DOPUSTNO ODSTOPANJE - GRAFIČNA METODA, 1:2880/2500

Dopustno odstopanje [%]

20

15
100 m²
200 m²

10

500 m²
1.000 m²

5

0
1900

10.000 m²

1920

1940

1960

1980

2000

Leto

Grafikon 23: Kronološki prikaz predpisanega dopustnega odstopanja dvakratnega izračuna površin na
Slovenskem (grafična metoda), merilo 1 : 2880/2500.

Iz grafikona 23 je razvidno, da v uvodu zastavljene hipoteze, da se zahtevana natančnost
določevanja površin s časom izboljšuje, ne moremo potrditi. Za obravnavano obdobje
grafičnega načina določevanja površin parcel se je izkazalo, da so dejstva prav nasprotna in
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se zahtevana kakovost podatkov v času veljavnosti jugoslovanskih katastrskih predpisov
(1930–2000) postopoma poslabšuje. Hipoteze tako nismo mogli potrditi.
Po letu 2000, to je v petem in današnjem šestem obdobju obravnave (delno predvideno tudi
že v četrtem obdobju, 1970), se zahteva določitev položaja mejnih točk s koordinatami v
referenčnem koordinatnem sistemu. Do tega obdobja je veljal predpis o dopustnem
odstopanju pri dvakratnem izračunu površin. Z uvedbo tako imenovanega numeričnega
katastra pa se mora površina določiti na podlagi koordinat točk, določitev površine parcele je
tako odvisna od natančnosti določitve zemljiškokatastrskih točk. Zato ne govorimo več o
dopustnem odstopanju pri dvakratnem določevanju površine parcele, ampak o natančnosti
določitve površin, ki ima svoj izvor v natančnosti določitve koordinat mejnih točk.
Razlika med obema pristopoma za oceno kakovosti površin je bistvena v dveh pogledih in ju
na noben način ne moremo enačiti. V prvem primeru ne gre za ponovljena merjenja v naravi,
temveč za ponovljeno neodvisno določevanje površin iz iste grafične podloge. Dopustno
odstopanje (nem. Fehlergrenze) predstavlja mejno vrednost, ki ni smela biti presežena,
dejanska kakovost rezultatov pa naj bi bila boljša od predpisanega mejnega odstopanja.
Medtem pa je točnost določitve koordinat mejnih točk (nem. Genauigkeit) z meritvami v
naravi določena z odklonom od prave vrednosti koordinat. V slovenski zakonodaji je vendarle
uporabljena mera natančnosti, in sicer je podana preko dopustne velike polosi standardne
elipse zaupanja za koordinate mejnih točk.
Za namen numerične primerjave kakovosti določitve površin – če seveda odmislimo
vsebinsko razliko obeh kakovostnih meril – bi lahko kvečjemu primerjali odstotek dopustnega
odstopanja pri dvakratnem določevanju površin s standardnim odklonom površine, ki je
izračunan na podlagi zahtevane natančnosti določevanja koordinat mejnih točk.
Na grafikonu 24 je prikazana natančnost določitve površin na osnovi standardnega odklona
zemljiškokatastrskih točk, kot jo določajo predpisi. Zgornja črta na grafikonu ni neposredno
določena iz predpisa, temveč iz priročnika (Priročnik, 1984) takratne Republiške Geodetske
uprave, ki povzema izkustveno natančnost pri meritvah večjih dolžin s takratno mersko
opremo (± 15 cm). Vidimo, da se je zahtevana natančnost določitve površin parcel,
izračunanih na podlagi koordinat, v zadnjih desetletjih nenehno izboljševala in je skoraj dva
velikostna razreda boljša kot pri grafičnem izračunu. Vidimo tudi, da imajo na videz majhna
izboljšanja zahtevane natančnosti pri določevanju koordinat mejnih točk znaten vpliv na
natančnost določitve površin.
Ocenjena natančnost površin parcel v zemljiškem katastru, ki je bila določena na podlagi
zahtevane natančnosti določitve položaja mejnih točk, je po obdobjih prikazana na grafikonu
24, in sicer za obdobje 1970–2017.
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NATANČNOST DOLOČITVE POVRŠIN NA OSNOVI
KOORDINATNIH PODATKOV

Natančnost določitve [%]
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Grafikon 24: Kronološki prikaz ocenjene natančnosti določitve površin parcel na osnovi koordinat mejnih točk
parcel.

Iz prikazanega trenda ocenjenih natančnosti določevanja površin parcel na podlagi koordinat
mejnih točk, prikazanih na grafikonih 17 in 24, sledi, da se predpisana natančnost določitve
površin parcel pri koordinatnem določanju površin sčasoma izboljšuje. Ta ugotovitev pa je,
vendar le za obdobje 1970–2017, skladna s prvo zastavljeno hipotezo, ki jo lahko za
omenjeno obdobje tako delno potrdimo.
V nadaljevanju na grafikonu 25 predstavljamo natančnosti izračuna površin parcel različnih
velikosti po obeh pravilnikih iz let 2004 in 2007, ki sta bila sprejeta na osnovi zakonov
ZENDMPE (2000) in ZEN (2006). Za primerjavo na istem grafikonu podajamo tudi
natančnost določitve koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki je podana v priročniku iz leta
1984 (Priročnik, 1984).
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Natančnost določitve [m2]

NATANČNOST POVRŠIN GLEDE NA
NATANČNOST MEJNIH TOČK
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Pravilnik 2007
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Površina parcele [m²]
Grafikon 25: Prikaz ocenjene natančnosti določitve površin parcel v odvisnosti od njihove velikosti glede na
2
predpisano natančnost koordinat mejnih točk (v m ).

Za nazornejšo predstavitev rezultatov na grafikonu 25 (1984, 2004, 2007) bomo obravnavali
dva značilna primera. V prvem primeru vzamemo zazidljivo parcelo v urbanem območju
velikosti 500 m2 na območju Ljubljane ali njene širše okolice. V drugem primeru pa bomo
vzeli kmetijsko površino (gozd, njiva, travnik) velikosti 1 ha na ruralnem območju, prav tako iz
osrednje Slovenije.
Za oceno napake določitve površine parcele vzamemo določila pravilnika iz leta 2007
(Pravilnik, 2007). Dovoljeno odstopanje površine za gradbeno parcelo 500 m2, izmerjene v
zadnjem desetletju, znaša 1,3 m2 (oziroma 1,9 m2 po Pravilniku iz 2004 in 4,7 m2 po
Priročniku iz 1984). Za to velikost parcele izračunamo še napako površine, ki nastane zaradi
neupoštevanja nadmorske višine (enačba 5.3), in zaradi neupoštevanja projekcije na
referenčno ravnino (enačba 5.4). Napaka v prvem primeru je 0,08 m2, v drugem primeru pa
0,05 m2. Oba omenjena vpliva sta v primerjavi z rezultatom ocenjene natančnosti določitve
površine glede na zahtevano natančnost geodetske izmere majhni.
Ocenjena natančnost površine za večjo parcelo, ki predstavlja kmetijsko zemljišče velikosti 1
ha in je bilo izmerjeno v zadnjem desetletju v skladu z zahtevami po Pravilniku 2007, znaša
5,7 m2 (oziroma 8,5 m2 po Pravilniku 2004 in 21,2 m2 po Priročniku 1984). Tudi za to velikost
parcele izračunamo napako, ki nastane zaradi neupoštevanja nadmorske višine in
neupoštevanja projekcije na ravnino. Napaka v prvem primeru je 1,1 m2, v drugem primeru
pa 1,6 m2. Oba omenjena vpliva sta v primerjavi z rezultatom ocenjene natančnosti določitve
površine glede na zahtevano natančnost geodetske izmere majhni, vendar pa skupaj
dosegata skoraj 50 % ocenjene natančnosti same geodetske izmere.
Tako visoka kakovost katastrskih podatkov, ki jih določajo veljavni predpisi, je navzoča v
Sloveniji le na manjšem delu zemljišč, od tega skoraj izključno v urbanih predelih. Postopki
določitve oziroma ureditve mej so se pri večjih parcelah izvajali le parcialno, torej ne na
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celotni parceli, s čimer se površina celotne parcele ni spremenila. V primeru parcelacije ima
le novi del parcele natančneje določeno površino kot celota sama, katere pravilno površino
parcele (po današnjih kriterijih) bi dobili le v primeru, ko bi se uredila meja celotne parcele.
Spremembe v katastru v večini primerov regulira zgolj trg sam – torej naročniki postopkov.
Kot že povedano, v Sloveniji še vedno velika večina (okrog devet desetin) katastrskih
podatkov o površinah in položaju parcel temelji na meritvah iz 19. stoletja. Za ocenjevanje
kakovosti starejših katastrskih podatkov o površinah bodo v prihodnje lahko uporabljene tudi
ugotovitve tega magistrskega dela.
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ZAKLJUČKI

V magistrskem delu smo raziskovali, kako se je spreminjala zahtevana kakovost določitve
površin parcel od časov franciscejskega katastra do današnjih dni. To delo je nastajalo prav
ob 200-letnici vzpostavitve zemljiško-davčnega (franciscejskega) katastra na Slovenskem
(Lisec in Ferlan, 2017). Franciscejski kataster je pomenil prvo celotno izmero vseh zemljišč
na Slovenskem (Prekmurje je bilo izmerjeno z nekajdesetletnim zamikom) in pridobitev
splošnih podatkov o teh zemljiščih. Zaradi davčnih obveznosti, danes pa tudi zaradi potreb
trga je kmalu postala pomembna tudi kakovost določitve katastrskih površin parcel.
Pregledali smo predpise, ki za slovenski prostor obravnavajo področje katastra v zadnjih
dveh stoletjih (1817–2017), s poudarkom na predpisih, ki zadevajo kakovost katastrskih
podatkov o površinah. Na osnovi zbranih predpisanih dopustnih odstopanj določitve površin
pri večkratnem določanju površin oziroma na osnovi zahtevane natančnosti določitve
koordinat zemljiškokatastrskih točk smo numerično ovrednotili kakovost površin parcel v
zemljiškem katastru za posamezna obdobja. Ta je pogojena s spreminjanjem zakonodaje
oziroma pravil za katastrsko izmero. Za kronološko analizo smo celotno obdobje razdelili na
6 krajših obdobij, kot jih določajo leta veljavnosti katastrskih predpisov na slovenskih tleh. V
prvih treh obdobjih je določanje katastrskih površin temeljilo izključno na grafični metodi. V
četrtem obdobju (po 1970) pa je bila uvedena tudi že numerična metoda, temelječa na
izvornih merah oziroma na koordinatah mejnih točk parcel. Za zadnji dve obdobji pa postane
koordinatna metoda edina zahtevana podlaga za izračun površin.
Kronološki pregled katastrske zakonodaje je pokazal, da so po razpadu Avstro-Ogrske in z
uveljavitvijo jugoslovanskih predpisov o katastru, zahteve o kakovosti določitve površin
postajale ohlapnejše: s predpisi zahtevana kakovost se je postopoma zmanjševala. Eden od
verjetnejših razlogov za zmanjšanje zahtevane kakovosti površin bi lahko bil v tem, da več
kot polovica države (jugovzhodni del) ni bila katastrsko izmerjena, tako je bil poudarek na
nastavitvi katastra. Šele v času samostojne Slovenije se je predpisana kakovost površin
parcel v Sloveniji na primer zopet izenačila z zahtevano kakovostjo v Avstriji.
Z razvojem sistemskih podlag katastra (koordinatni sistemi, geodetske mreže, merski
instrumenti in oprema ter metode določevanja površin) bi se praviloma morala izboljševati
tudi dejanska kakovost določevanja površin. Za slovenski prostor ne razpolagamo s podatki,
na osnovi katerih bi lahko ocenili, kako kakovostno so bile površine dejansko določene,
predvsem ne za prvo stoletje razvoja katastra. Lahko le domnevamo, da je v praksi
geodetska stroka na Slovenskem upoštevala kriterije iz avstro-ogrskih predpisov. Nadalje
tudi ne razpolagamo z rezultati empiričnih raziskav, kot to velja za Avstrijo. Ocena kakovosti
določitve površin grafičnega katastra bi bila mogoča le na primerih zemljišč, kjer so prvotne
mejne označbe oziroma mejne točke še ohranjene.
Neposredna primerjava predpisanih kakovosti površin parcel v obravnavanem celotnem
dvestoletnem obdobju med seboj ni povsem realna, saj gre za primerjave sicer nominalno v
istih enotah (dopustno odstopanje površin v odstotkih glede na celotno površino), vendar
izračuni temeljijo na povsem različnih osnovah. Pri grafični metodi je merilo kakovosti
površine dopustno odstopanje pri dvakratnem računanju oziroma merjenju površin iz
katastrskega načrta. Pri koordinatni metodi je merilo natančnost (standardni odklon)
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določitve obeh koordinat zemljiškokatastrskih točk na terenu. Zato smo jih v študiji tudi
obravnavali ločeno.
V uvodu postavljena prva hipoteza, da se za slovensko ozemlje predpisana kakovost
določevanja površin s časom izboljšuje, ne drži za celotno obravnavano obdobje. Za obdobje
grafičnega načina določevanja površin parcel je razvidno, da se zahtevana kakovost,
določena še v času avstro-ogrske monarhije, v času veljavnosti jugoslovanskih predpisov
(1928–2000) z vsakim novim predpisom zmanjšuje. Šele za obdobje 1970–2017 smo
ugotovili, da se je predpisana natančnost določitve površin parcel (pri koordinatnem
določanju mejnih točk) izboljševala. Prva zastavljena hipoteza je s tem delno potrjena.
Drugo hipotezo, da predpisana zahtevana položajna natančnost določitve koordinat
zemljiškokatastrskih točk danes v splošnem ne zagotavlja določitve površin parcel na 1 m 2
natančno, lahko potrdimo. To smo med drugim pokazali tudi na primerih v poglavju 6, ko smo
obravnavali dva splošna primera parcel, katerih površina je bila določena na osnovi meritev
koordinat zemljiškokatastrskih točk. Natančnost določitve pri običajnih velikostih zazidljivih
zemljišč je še vedno slabša od 1 m2, medtem ko sta pripadajoči sistemski napaki (zaradi
neupoštevanja nadmorske višine in projekcije na ravnino) majhni in dosegata skupaj le nekaj
nad 0,1 m2. Pri večjih, običajnih kmetijskih zemljiščih, z velikostjo 1 ha, je napaka površine v
odstotkih glede na celotno površino majhna. Če jo izrazimo v enotah m2, ugotovimo, da
znaša napaka več kot 5 m2. Obe obravnavani sistemski napaki sta pri tej velikosti zemljišča
(v našem posplošenem primeru) vsaka zase večji od 1 m2. Iz tega in iz ostalih rezultatov,
predstavljenih v poglavjih 5 in 6, sledi, da tudi s sedanjo predpisano položajno natančnostjo
koordinat zemljiškokatastrskih točk (Pravilnik 2007) ne moremo zagotoviti, da bi bila površina
parcele določena z natančnostjo 1 m2. S tem sta potrjeni druga in tretja hipoteza.
Raziskava je pokazala, kako se je predpisana kakovost katastrskih podatkov od prvih
začetkov do danes v splošnem močno izboljševala. Zbrana so pravila oziroma merila za
zahtevano natančnost določitve površin parcel v zemljiškem katastru, kar upamo, da bo
prispevalo k pravilni interpretaciji podatkov o površinah zemljiškega katastra.
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