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1

1

UVOD

Že v preteklosti so se zavedali pomembnosti nepremičninskih evidenc, katastrov. Države so izvajale
različne popise zemljiške posesti, ki so zagotavljali nekakšen nadzor nad uporabo zemljišč in so služili
tudi kot osnova za obdavčitev zemljišč. Kasneje se je namen zbiranja in vodenja podatkov o zemljiščih
razširil, saj so imeli popisi med drugim tudi pomembno vlogo za zagotavljanje pravne varnosti
imetnikom stvarnih pravic na nepremičninah. Za prvi parcelno usmerjeni zemljiški kataster na našem
območju štejemo franciscejski kataster iz prve polovice 19. stoletja, ki je med drugim vseboval prve
katastrske načrte zemljišč, stavb in infrastrukture izdelane z grafično metodo izmere. Zaradi
naraščajočih razlik med posestnim stanjem in stanjem na katastrskih načrtih se je kmalu po nastanku
franciscejskega katastra izvedla še njegova reambulacija. Izvirni in nato v drugi polovici 19. stoletja
posodobljeni katastrski načrti so še danes za velik del ozemlja Republike Slovenije temelj zemljiškega
katastra. Zaradi zastarelosti podatkov zemljiškega stanja, načina takratne izmere (grafična metoda),
raznolikih načinov posodabljanja evidenc podatkov v preteklosti in posledično nehomogene kakovosti
podatkov, potrebujemo uradne postopke, s katerim bi podatke nepremičninskih evidenc, konkretneje
zemljiškega katastra, posodobili in uskladili s stanjem na terenu. Postopki izboljšav morajo biti
učinkoviti in zagotavljati dovolj kakovostne podatke, saj ti predstavljajo osnovo za mnoge procese v
prostoru in so temelj za smotrno upravljanje z zemljišči.
Mogoče na kratki rok ne najbolj cenovno ugodna rešitev, ki pa je po našem mnenju vsekakor
najprimernejša, so katastrski postopki množičnega preurejanja parcel, s katerimi lahko učinkovito
posodabljamo katastrske podatke, hkrati pa omogočamo tudi ustrezno parcelno prestrukturiranje
prostora. Vprašanje, na katerega še nimamo odgovora, pa je, kateri katastrski postopek izbrati v
posebnih primerih, saj kljub zakonskim določilom nimamo posebnih kriterijev, na podlagi katerih bi se
lahko odločili o vrsti katastrskega postopka. Z izvajanjem posamičnih katastrskih postopkov se podatki
zemljiškega katastra vseskozi posodabljajo, vendar se pri tem uredi le majhen delež parcelnih mej, saj
je območje ureditve oziroma preureditve, glede na celotno površino Republike Slovenije, relativno
majhno. Za namene konkretnih izboljšav podatkov nepremičninskih evidenc, s poudarkom na
izboljšanju podatkov grafičnega podsistema zemljiškega katastra, moramo stremeti k uporabi množičnih
postopkov urejanja in preurejanja parcel, ki poleg večjega obsega hkratne ureditve podatkov o zemljiščih
omogoča tudi homogeno natančnost izmerjenih podatkov na širšem območju.
V magistrskemu delu preučujemo možnosti parcelnega preurejanja zemljiških parcel v Sloveniji, znotraj
katerega obravnavamo tudi postopke urejanja zemljiških parcel, ki so rezultat izvedbe različnih
katastrskih postopkov. Poleg množičnih postopkov urejanja in preurejanja zemljiških parcel, med katere
štejemo novo izmero, nastavitev katastra in komasacijo, poznamo tudi individualne katastrske postopke,
kot so parcelacija, ureditev meje in izravnava meje. Ločnico med posamičnimi in množičnimi postopki
predstavlja obseg območja obravnave (parcelna meja ene parcele ali meje množice parcel). Poudarek v
nalogi je na množičnih katastrskih postopkih, izmed katerih bomo natančneje analizirali in predlagali
zakonske izboljšave za primera nove izmere in nastavitve katastra, ki sta lahko učinkoviti orodji za
izboljšanje podatkov zemljiškega katastra, vendar se v praksi, za razliko od komasacij, niti ne
uporabljata.
V tem delu je potrebna pojasnitev nekaterih osnovnih pojmov, ki jih bomo v magistrskem delu uporabili.
S pojmom »nova katastrska izmera« označujemo množično katastrsko izmero, s katero želimo
poudariti, da podatke zemljiškega katastra v bistvu posodabljamo na temelju množične ureditve
mej parcel, kjer praviloma ne uvajamo orodij parcelnega preurejanja, spreminjanja.
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Ločiti je treba tudi med stvarnostjo (npr. meja parcele) ter abstraktnimi podatki o stvarnosti
(npr. podatek o poteku meje). Vsaka zabeležena sprememba dejanskega stanja mora imeti za
posledico spremembo abstraktnih podatkov. Izraz »parcela« je najpogosteje uporabljen
večpomenski izraz, s katerim označujemo geometrične podatke o zemljišču, lahko pa se uporabi
tudi za poimenovanje zemljišča v stvarnosti. Z izrazoma »točka« ali »ZK-točka« poimenujemo
geometrijski element, s katerim želimo opredeliti podatke o mejniku. Hkrati tako poimenujemo
tudi mejnik v stvarnosti.
Razlikovanje med pojmoma preurejanje in urejanje zemljiških parcel izhaja iz pristopov
določevanja poteka parcelnih mej v okviru katastrskih postopkov. Pri katastrskem urejanju gre
za določitev poteka meja v naravi in evidentiranje podatkov o poteku parcelne meje po podatkih
zemljiškega katastra, medtem ko se pojem katastrsko preurejanje uporablja v primeru
spremembe poteka parcelnih meja v naravi in evidentiranje podatkov o novih oziroma
spremenjenih parcelnih mejah.
Vsebina magistrskega dela je razdeljena na dva dela, to je na opisni in analitični del.
V začetnem delu predstavljamo teoretično ozadje na področju preurejanja zemljišč s kratkim
zgodovinskim pregledom nastanka zemljiškega katastra in njegovega vzdrževanja v Sloveniji, ki je
pomembno za razumevanje trenutnega katastrskega stanja in raznovrstne kakovosti katastrskih
podatkov. Sledi pregled dosedanjih raziskav na področju katastrskega urejanja in preurejanja zemljišč
ter podrobnejša predstavitev zakonodajnega okvira nove izmere, nastavitve katastra in komasacije, ki
so postopki množičnega urejanja in preurejanja zemljiških parcel po trenutno veljavni slovenski
zakonodaji. Kot zanimivost smo v nadaljevanju opisali tudi hrvaške izkušnje s postopkom izvajanja
nove izmere, ki jo množično izvajajo.
Sledi podrobna analiza postopkov katastrskega urejanja in preurejanja zemljiških parcel v Sloveniji.
Pomemben rezultat magistrskega dela je primerjava zakonskih kriterijev za uvedbo in izvajanje
posamičnih in množičnih katastrskih postopkov v Sloveniji. Za boljše razumevanje obravnavanih
postopkov in kritično oceno trenutnih zakonskih določil smo izvedli študijo praktičnih primerov nove
izmere in nastavitve katastra v Sloveniji. Na podlagi rezultatov analize zakonskih določil in primerov iz
prakse smo v zaključku naloge oblikovali in predlagali izboljšave na področju zakonodajne ureditve
katastrskih postopkov.
1.1

Namen in cilji magistrskega dela

Namen magistrskega dela je na podlagi analize zakonskih določil in katastrskih postopkov urejanja in
preurejanja zemljiških parcel, ki zajemajo tako posamične kot tudi množične postopke, določiti kriterije
za njihovo uvedbo in izvajanje. Pri oblikovanju usmeritev za prihodnje je pomembno razumeti tudi
izvedbo postopkov v praksi, zato smo analizirali izbrane primere nove izmere in nastavitev katastra. Na
podlagi rezultatov študije primerov in zakonodaje smo predlagali izboljšave zakonodaje na
obravnavanem področju, to je področja množičnih katastrskih postopkov urejanja in preurejanja
zemljišč s poudarkom na novi izmeri in nastavitvi katastra. Pomen naloge za nadaljnji razvoj zakonskih
določil in prakse je velik, saj menimo, da je množično preurejanje in urejanje zemljišč ključnega pomena
tudi pri izboljšavi kakovosti podatkov zemljiškega katastra.
Cilj, ki ga skušamo doseči, je predstaviti splošna določila in usmeritve pri izvajanju instrumentov
urejanja in preurejanja zemljišč, hkrati pa podati predloge sprememb zakonodaje za zakonodajalca. Na
podlagi analize zakonskih določil in analize primerov iz prakse je nadalje cilj predstaviti kriterije za
izbor najprimernejšega instrumenta preurejanja in urejanja zemljišč. Med posrednimi cilji naloge je tudi
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ozaveščanje strokovne javnosti o možnosti uporabe nove izmere in nastavitve katastra kot učinkovitih
instrumentov za celostno ureditev oziroma preureditev zemljišč v Sloveniji.
V okviru oblikovanja teme naloge smo zastavili dve hipotezi:
- Kriteriji za uvedbo kot tudi cilji množičnih katastrskih postopkov urejanja in preurejanja
zemljišč so po slovenski zakonodaji pomanjkljivi in kot taki ne omogočajo nedvoumne izbire
najustreznejšega instrumenta za urejanje in preurejanje zemljišč.
- Izvedba množičnega urejanja in preurejanja zemljišč v Sloveniji ni zakonsko jasno opredeljena.
Pravilnost postavljenih hipotez bomo potrdili ali ovrgli na podlagi analize slovenske zakonodaje in
primerov iz prakse.
1.2

Uporabljene metode in materiali

V prvem delu magistrskega dela smo uporabili opisno metodo, s katero smo predstavili teoretično ozadje
obravnavane teme. Opisali smo zgodovino nastanka in razvoja zemljiškega katastra v Sloveniji, ki je
pomembno za razumevanje današnjega stanja nepremičninskih evidenc. Opisani so grafični podatki
zemljiškega katastra, katerih raznolika kakovost je posledica različnih metod zajema podatkov, ki so
bile značilne za posamezna časovna obdobja. Podatki zemljiškega katastra so se v različnih obdobjih
tudi različno vzdrževali in posodabljali. Pri tem so bili uporabljeni različni postopki izboljšave
kakovosti, katerih cilj je bil med drugim tudi izboljšanje kakovosti grafičnih podatkov zemljiškega
katastra. Kljub nekaterim poizkusom izboljševanja kakovosti podatkov s pomočjo računskih postopkov,
predpostavljamo, da je edina celostna rešitev za zagotavljanje kakovosti grafičnega podsistema
zemljiškega katastra terenski zajem podatkov z udeležbo lastnikov oziroma posestnikov. V okviru
naloge smo pregledali obstoječe raziskave na področju katastrskega urejanja in preurejanja zemljišč, s
poudarkom na postopkih nove izmere. Glavna ideja naloge je preučiti postopke množičnega urejanja in
preurejanja zemljišč, kar vključuje poleg nove izmere tudi nastavitev katastra in komasacije, za katere
smo podrobneje opisali trenutno veljavne zakonske določbe. Za primerjavo smo opisali izkušnje z
izvajanjem nove katastrske izmere na Hrvaškem in starejše primere izvajanja nove katastrske izmere pri
nas.
V drugem delu magistrskega dela smo uporabili analitično metodo. Analizirali smo postopke
katastrskega urejanja in preurejanja zemljišč v Republiki Sloveniji. Na podlagi primerjav posamičnih in
množičnih katastrskih postopkov, zakonskih določil teh katastrskih postopkov in primerov izvedb v
praksi smo poskušali izluščiti kriterije, ki se jih uporablja za njihovo uvedbo in izvedbo. Študija
primerov je vključevala analizo starejših in novejših praktičnih izvedb nove izmere ter praktično izvedbo
nastavitve katastra, na podlagi tehničnih poročil izvajalca. Na temelju rezultatov smo oblikovali
predloge dopolnitev in izboljšav zakonskih določil.
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PREGLED LITERATURE – SLOVENIJA

V Republiki Sloveniji imamo več nepremičninskih evidenc, to je zbirk podatkov, ki vsebujejo osnovne
podatke o nepremičninah. Sem uvrščamo zemljiški kataster, kataster stavb in zemljiško knjigo kot
temeljne nepremičninske evidence, pa tudi register nepremičnin, evidenco državne meje, register
prostorskih enot in zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Zemljiški kataster in kataster stavb
vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), za ažuriranje zemljiške knjige so zadolžena
okrajna sodišča (Ferlan in Vugrin, 2013; VSRS, 2018).
Zemljiški kataster je temeljna uradna evidenca o zemljiščih. Najmanjša enota je parcela, ki je znotraj
katastrske občine enolično določena z mejo ter parcelno številko. Podatki zemljiškega katastra
omogočajo umestitev parcele v prostor. Medtem ko je zemljiški kataster evidenca o fizičnih lastnostih
nepremičnin, zemljiška knjiga predstavlja pravno evidenco nepremičnin, v katero se vpisujejo stvarne
pravice (Ferlan in Vugrin, 2013; GURS, 2017). Grafični podsistem zemljiškega katastra danes
sestavljajo zemljiško katastrski prikaz (ZKP) in zemljiškokatastrski načrt (ZKN). ZKP je zvezen grafični
prikaz oblike parcel in njihove medsebojne lege. Namenjen je zgolj informativni uporabi. ZKN je
nezvezen grafični prikaz parcel in daljic, ki so evidentirane s predpisano natančnostjo v državnem
koordinatnem sistemu in kjer so za vse točke določene zemljiškokatastrske točke (ZK-točke). Grafični
prikaz parcel v ZKP in ZKN se pogosto ne ujema (GURS, 2017; GURS, 2018). Po zakonodaji iz leta
2000 se je, namesto izraza ZKP, uporabljalo poimenovanje DKN (digitalni katastrski načrt), ki je bil z
uveljavitvijo Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) ukinjen (Lisec, 2014).
Za razumevanje in analizo današnjega stanja zemljiškega katastra je treba poznati zgodovino njegovega
nastanka in njegovo vzdrževanje v različnih časovnih obdobjih v katerih je veljala raznolika zakonodaja.
V naslednjem razdelku je zato na kratko predstavljen zgodovinski oris postopnega oblikovanja
zemljiškega katastra v obliko, kot jo poznamo danes.
Na vzpostavitev in vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra, tako kot pri drugih nepremičninskih
evidencah, so v preteklosti vplivali različni dejavniki. Kakovost podatkov, ki jih zemljiški kataster danes
vsebuje, je zelo raznolika, vključno s kakovostjo grafičnega podsistema zemljiškega katastra. V
nadaljevanju podrobneje predstavljamo analizo kakovosti digitalnih katastrskih načrtov (DKN), ki sta
jo avtorja Korošec in Berk (2004) podala na podlagi analize ažurnosti podatkov zemljiškega katastra in
položajne natančnosti katastrskih načrtov. Vzdrževanje zemljiškega katastra s tem pa zagotavljanje
kakovosti podatkov je bilo vedno zapleteno. Za posodabljanje podatkov zemljiškega katastra in drugih
nepremičninskih evidenc potrebujemo postopke, ki so učinkoviti. Na tem področju smo v nadaljevanju
predstavili test izvedbe različnih metod nove izmere, ki ga je izvedel Geodetski zavod Celje (2005), in
ugotovitve Ovce (2015), ki je v diplomskem delu analiziral uporabnost nove izmere kot načina za
množično izboljšavo podatkov zemljiškega katastra. Na koncu poglavja je predstavljena veljavna
zakonodaja v Republiki Sloveniji na področju komasacij, nove izmere in nastavitve katastra.
2.1
2.1.1

Zgodovina nastanka in vzdrževanja parcelnega zemljiškega katastra v Sloveniji
Začetki parcelnega katastra na Slovenskem

Želja vladarjev po dohodku v državno blagajno je bila glavni razlog za prve celostne popise ozemlja.
Razlog za nastanek zemljiškega katastra je bil v prvi vrsti obdavčitev zemljišč, ki je zagotavljala stabilen
vir dohodka. Z izmero parcel so lahko evidentirali vse obstoječe nepremičnine, jih ovrednotili in tako
pravičneje odmerili davek. Na Slovenskem prvotni katastrski načrti izhajajo iz obdobja izmere
franciscejskega katastra in kasneje njegove revizije. Že pred tem pa imamo na območju današnje
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Slovenije tudi dokaze o francoski katastrski izmeri – glej Lisec in Ferlan (2017). Precejšen del
slovenskega ozemlja je bil za časa Napoleonove okupacije namreč vključen v Ilirske province (1809–
1813). V času njihovega obstoja so izvajali francosko grafično izmero, ki je kot rezultat ponudila prvi
parcelno orientiran kataster na območju današnje Slovenije. Med letoma 1811–1813 je bil v izmero zajet
tudi del zahodne Slovenije (Lisec, 2014).
Za prvo »nastavitev parcelnega katastra« na območju današnje Slovenije lahko štejemo izdelavo
franciscejskega katastra, ki je bil na ozemlju Slovenije vzpostavljen v letih 1817–1827 (z izjemo
območja Prekmurja, kjer se je katastrska izmera izvajala v drugi polovici 19. stoletja). Izvajali so
grafično metodo izmere, pri kateri so uporabili mersko mizico, ki je omogočala izdelavo katastrskih
načrtov na samem terenu. Matematično osnovo so predstavljale triangulacijske točke in stojiščne točke
merske mizice. Triangulacijska mreža se je delila na glavno mrežo (I. red), dopolnilno mrežo (II. red)
in mrežo dodatnih trikotnikov (III. red). Za potrebe detajlne izmere so geometri mrežo triangulacijskih
točk zgostili z grafično mrežo. Območja izmere se bila omejena po ledinah. Problem slabše natančnosti
se je pojavljal predvsem na robovih katastrskih občin, na hribovitih območjih, gozdnih parcelah in v
naseljih (Mlakar, 1986; Ferlan in Vugrin, 2013).
Slabo in nesistematično vzdrževanje katastrskih načrtov je imelo za posledico zastarel kataster, ki je
zahteval obnovo. Tako se je v drugi polovici 19. stoletja, natančneje med letoma 1869–1882, izvajala
revizija katastra, s katero so ugotavljali morebitna neskladja, izvedli dodatne meritve in dopolnili ali pa
na novo pripravili katastrske načrte. Namen tako imenovanega reambulančnega katastra ni bila popolna
obnova ampak le posodobitev katastrskih načrtov. Kljub temu se je zaradi velikih sprememb za določena
območja izvedla nova izmera in izdelali so se novi katastrski načrti. Pri tem se je praviloma izboljšala
tudi položajna in geometrična kakovost katastrskih načrtov, saj so namesto grafične triangulacije
uporabili trigonometrično mrežo IV. reda. Novo izdelani katastrski načrti, skupaj s starimi, predstavljajo
na mnogih predvsem ruralnih območjih še vedno osnovo današnjemu zemljiškemu katastru. Leta 1883,
ko je bila davčna reforma v celoti zaključena, je sledila prva obdavčitev na podlagi novega katastrskega
dohodka, uvedla pa se je tudi zaveza za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru (elaboratov).
Sočasno je bila vzpostavljena povezava med zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo (Mlakar, 1986;
Lisec, 2014). Istega leta je bil v takratni Avstro-Ogrski sprejet zakon, ki je določal prvo pravno ureditev
na področju agrarnih operacij (Primožič, 2014). Med letoma 1900–1939 je bilo skupno na območju
današnje Slovenije sicer izvedenih le 6 komasacij, na površini 772 ha (Lisec, 2018).
2.1.2

Zemljiški kataster v medvojnem in povojnem obdobju

Leta 1918 je z razpadom Avstro-Ogrske nastala Kraljevina SHS. Ozemlja, ki so spadala pod Kraljevino
SHS in predhodno niso pripadala avstro-ogrski monarhiji, niso imela vzpostavljenega parcelnega
katastra (Ferlan in Vugrin, 2013). Poleg uvedbe novih merskih tehnik v tem obdobju, je bil pomemben
mejnik tega obdobja ukinitev merske mizice v 1920-ih. Skupna država se je leta 1929 preimenovala v
Kraljevino Jugoslavijo. V istem letu je bil sprejet Zakon o katastru zemljišč, ki je urejal geodetsko
izmero ter določil sočasno izvajanje katastrske in topografske izmere. Kot dopolnitev Zakona o katastru
zemljišč je bil leta 1930 izdan Pravilnik za vzdrževanje katastra v občinah. Vseboval je odredbo o novi
katastrski izmeri na območjih, kjer kataster še ni bil vzpostavljen, ter določal obvezno navezavo na
trigonometrično in nivelmansko mrežo ob izvajanju izmere (Lisec, 2014). V obdobju med obema
vojnama se je na območju Prekmurja izvedla nova katastrska izmera za 21 katastrskih občin (Mlakar,
1986). Na splošno pa je bil kataster v tem obdobju slabo vzdrževan.
Po koncu 2. svetovne vojne je bilo stanje še slabše, saj je bilo veliko elaboratov izgubljenih in uničenih.
Žarišče delovanja geodetske službe je bilo usmerjeno na obnovo porušenih mest, gradnjo industrije,

Čampa, A. 2018. Možnosti parcelnega preurejanja zemljišč v okviru katastrskih postopkov.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program II. stopnje Geodezija in geoinformatika.

7

izvajanje novih izmer, agrarne operacije in agrarne reforme (Mravinec, 2001). Po drugi svetovni vojni
so geodeti poleg zemljiškokatastrskega stanja začeli na katastrskih (katastrsko-topografskih) načrtih
prikazovati tudi topografsko vsebino. Topografsko katastrske izmere so se vršile predvsem na urbanih
območjih (Mravinec, 2001; Mlakar, 1986). Leta 1947 je bila ustanovljena Geodetska uprava Ljudske
republike Slovenije, katere glavni nalogi sta bili zaposlovanje in izvrševanje del v geodetski stroki
(Štrumbl, Kogovšek in Starman, 2010). Uvedba državnega koordinatnega sistema D48/GK po drugi
svetovni vojni je omogočila vzpostavitev zvezne matematične osnove za katastrske in topografske
izmere (Ovca, 2015). Za krajše obdobje se je, namesto obdavčitve zemljišč glede na katastrski dohodek,
izvajala obdavčitev glede na dejanski dohodek od kmetijske proizvodnje, ki so ga ugotavljale posebne
komisije.
S ponovno vzpostavitvijo sistema obdavčitve glede na katastrski dohodek je zemljiški kataster zopet
postal pomemben z davčnega vidika, zato je bila leta 1953 sprejeta Uredba o zemljiškem katastru.
Uredba je določala glavne naloge oziroma funkcije zemljiškega katastra – izdelava zemljiških knjig,
obdavčitev dohodkov od zemljišč ter uporaba zemljiškega katastra za tehnične, ekonomske in statistične
namene (Lisec, 2014). Po letu 1960 je bilo s postopkom nove izmere izmerjenih približno 10 %
Slovenije. Nove izmere so se izvajale z namenom zagotavljanja kakovosti zemljiškokatastrskih načrtov.
Cilj novih izmer je bil predvsem evidentiranje dejanskega posestnega stanja, temu postopku je v današnji
zakonodaji najbližji postopek nastavitev katastra (Ovca, 2015).
2.1.3

Zemljiški kataster po Zakonu o zemljiškem katastru iz leta 1974

Naslednji pomemben mejnik pri razvoju zemljiškega katastra na območju današnje Slovenije je bil
Zakon o zemljiškem katastru (ZZKat) iz leta 1974. Namen uporabe katastra se je razširil, iz prvotne
uporabe za pravne in davčne potrebe naj bi zemljiški kataster predstavljal tudi podlago za prostorsko
načrtovanje, gospodarjenje z gozdovi in uporabo v kmetijske namene (Mravinec, 2001). Operat
zemljiškega katastra naj bi se, kot je določal zakon, delil na prostorski del in na lastninsko-davčni del,
a se prvi nikoli ni uveljavil (Lisec, 2014).
Z uvedbo ZZKat se je uveljavil mejno ugotovitveni postopek (MUP), s katerim se je ob soglasju vseh
lastnikov določil potek nesporne posestne meje, ki se je po opravljenem upravnem postopku vrisala kot
dokončna meja v katastrski načrt. Posestnih mej, ugotovljenih z MUP-om, v postopku vzdrževanja
katastra niso smeli ponovno ugotavljati ali spreminjati njihovega poteka, lahko pa so jih obnovili na
podlagi podatkov za njihovo evidentiranje (Mlakar, 1986). Vzdrževanje zemljiškega katastra se je po
letu 1974 izvršilo na osnovi odločb geodetske uprave ali na osnovi vlog strank, kar je ponovno
pomembna novost v katastrskih postopkih (Lisec, 2014). Nova izmera ni bila predvidena kot samostojen
postopek ampak se je izvajala v okviru množičnega MUP-a. Postopki »nove izmere« so se v tem
obdobju izvajali predvsem na območjih večjih mest, izjema je bilo Prekmurje, kjer se je nova izmera
izvajala za katastrske občine s slabimi podatki ali brez podatkov. Velikokrat se je nova izmera izvajala
skupaj s komasacijami, hidromelioracijami in agromelioracijami (Ovca, 2015). To je bilo obdobje
velikih komasacijskih projektov. Medtem ko se je po drugi svetovni vojni do sredine 1970-ih let na
Slovenskem izvedlo le omejeno število komasacij na 1333 ha, se je po letu 1976 zaradi nove zakonodaje
začelo intenzivno obdobje uvajanja komasacij, na skupno 54.344 ha površin. V tem obdobju so se uvedle
tako imenovane prisilne komasacije, ko soglasje lastnikov ni bil več pogoj za njihovo uvedbo, kar je
povzročilo velik odpor in v 1990-ih smo imeli v Sloveniji kar 125 komasacij, ki so bile predmet posebne
obravnave – tako imenovana »sanacije komasacij« (Lisec, 2018).
V začetku 90-ih let se je počasi začela vzpostavljati digitalna zbirka zemljiškega katastra. Opisni del
zemljiškega katastra je bil že leta 1979 v celoti vzdrževan v digitalni obliki. Analogno digitalna
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pretvorba grafičnega dela zemljiškega katastra je zajemala skeniranje katastrskih načrtov, njihovo
vektorizacijo in kontrolo ujemanja opisnega dela katastra z grafičnim. Zaradi zahteve po vzpostavitvi
zveznega grafičnega podatkovnega sloja vektoriziranih mej parcel se je na delih katastrskih občin
izvedla transformacija v državni koordinatni sistem, čemur je sledilo usklajevanje mej med
posameznimi katastrskimi občinami. Postopki digitalizacije so bili definirani za območja tako
imenovanega grafičnega in numeričnega katastra ter za območja novih izmer (Kupic, Mivšek in
Kogovšek, 2001). Omeniti velja, da je bilo stanje katastrskih načrtov pred njihovo digitalizacijo le za
slabo polovico ocenjeno kot nepoškodovano. Preostala polovica pa je vsebovala zmečkane, strgane ali
kako drugače poškodovane katastrske načrte. V ocenjevano skupino spadajo tudi katastrski načrti novih
izmer, narisani na plastičnih folijah. Klasični način obnove in vzdrževanja vsebine katastrskih načrtov
je bil prerisovanje vsebine na plastične folije (Karničnik, 1997).
S sprejetjem novega Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) leta 1996 je bila komasacija definirana kot
agrarna operacija za urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (Rudolf, 2016). Politične spremembe leta
1991 so omogočile tudi začetek sanacije in dokončanje že uvedenih komasacij med letoma 1976–1990
(Lisec, 2018).
2.1.4

Zemljiški kataster po novi zakonodaji iz leta 2000 oziroma 2006

Leta 2000 je bila sprejeta nova geodetska (Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot, ZENDMPE) in prostorska zakonodaja (ZUreP in Zakon o graditvi objektov, ZGO)
(Lisec, 2018). S sprejetjem ZENDMPE je MUP nadomestil postopek ureditve meje, pri katerem se v
naravo prenesejo podatki zemljiškega katastra, upoštevajoč ocenjeno kakovost podatkov zemljiškega
katastra (Ovca, 2015; Fajdiga, 2014). Nova zakonodaja ni predvidela nove izmere kot samostojnega
katastrskega postopka, izvajala se je v sklopu množične izvedbe ureditve meje, izravnave meje in
parcelacije. »Nove izmere« so se posledično izvajale v minimalnem obsegu in sicer za gradnje večjih
infrastrukturnih projektov, kjer je kakovost zemljiških podatkov zelo pomembna (Ovca, 2015).
Leta 2006 je ZENDMPE nadomestil ZEN. Nova izmera je bila s sprejetjem ZEN definirana kot
samostojen postopek. Poleg nove izmere zakon predvideva še postopek nastavitve katastra za zemljišča,
ki niso evidentirana v zemljiškem katastru ali pa so po obliki in legi evidentirana drugače, kakor jih
dejansko lastniki uživajo v naravi (Ovca, 2015).
Na področju preurejanja zemljišč je pomembna takratna gradbena in prostorska zakonodaja, ki je uvedla
pogodbeno in upravno komasacijo stavbnih zemljišč. Pri preurejanju kmetijskih zemljišč velja omeniti
spremembo ZKZ iz leta 2011, ki je uvedla pogodbene komasacije tudi za kmetijska zemljišča oziroma
druga zemljišča in naprave, ki so po tem zakonu lahko predmet komasacije. Pogoj za uvedbo upravnih
komasacij je bilo soglasje lastnikov, katerih delež površine zemljišč v njihovi lasti se je iz zahtevanih
80 % zmanjšal na 67 % površin zemljišč v skupni lasti (podobno kot pri komasacijah stavbnih zemljišč).
V zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti izredno veliko komasacijskih projektov po ZKZ; razlog je
predvsem v sofinanciranju komasacij v okviru Programov razvoja podeželja (PRP) (Lisec in sod., 2013;
Primožič in Lisec, 2015). Manj projektov je zaslediti na področju nove izmere in nastavitve katastra, v
nalogi obravnavamo štiri nove izmere in sicer v naselju Modrič ter za dele naselij Saksid, Dragovica in
Avče. V načrtu je izvedba novih izmer za dele naselij Budanje (22 ha), Petrovče (23 ha) in Rečica ob
Savinji (12 ha) (Ravnihar, 2018). Poleg projektov nastavitve katastra ob italijanski meji (Jarc, 2015), je
bila v letu 2017 izvedena nastavitev katastra za del naselja Boben, ki je prav tako opisana v nadaljevanju.
Nastavitev katastra je v letu 2018 predvidena za več manjših območij ob meji z Republiko Hrvaško
(Ravnihar, 2018).
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2.2

9

Raznolikost kakovosti podatkov zemljiškega katastra v Sloveniji

Kakovost podatkov zemljiškega katastra in zemljiške knjige je tesno povezana z zgodovino njunega
nastanka. Pri interpretaciji katastrskih podatkov, ki temeljijo na prvotni izmeri, moramo še vedno
upoštevati takrat uporabljene metode in kakovost izvedene izmere. Pozornost prvotne franciscejske
izmere je bila namenjena obdavčljivim zemljiščem, vsa ostala zemljišča so bila zato izmerjena manj
natančno (Lisec in Ferlan, 2017). Izmerjene in mejne točke parcel se v naravi niso označile, zato jih
težko identificiramo v naravi. Uporaba merske mizice je pomenila omejeno grafično natančnost, h kateri
moramo dodati še napake v trigonometrični mreži in vpliv napak geodeta. Že sam način oziroma
organizacija katastrske izmere, to je po ledinah, ki so predstavljale zaokrožena geografska območja
izvajanja izmere, rezultira v težje združljivih detajlih na mejah ledin. Ista problematika se pojavi pri
združevanju podatkov oziroma katastrskih načrtov na mejah katastrskih občin ali posameznih listov
izmere. Ob kasnejši izvedbi revizije katastra je bila domerjena vsebina obremenjena z nesistematičnostjo
»vklopov« podatkov nove izmere v obstoječe načrte. S posamičnimi katastrskimi postopki se je izvorne
načrte oziroma njihove kopije popravljalo in tako rušilo skladnost, to je relativne odnose med parcelami
(Ovca, 2015; Demšar, 2011).
Obdobje digitalizacije je še dodatno pripomoglo k deformacijam katastrskih načrtov zaradi
transformacij in izravnav neskladij (razna prekrivanja in praznine na robovih listov in na mejah
katastrskih občin), kar je povzročilo položajna in površinska odstopanja podatkov o parcelah (Doler,
2006). Kakovost digitalnih katastrskih načrtov sta avtorja Korošec in Berk (2004) podala na podlagi
izvora oziroma ažurnosti podatkov zemljiškega katastra in posledične ocene njihove položajne
natančnosti. Položajno natančnost sta testirala glede na kakovost vklopa v enoten koordinatni sistem,
ujemanje po transformaciji in glede na odstopanje na osnovi izmerjenih ZK-točk. Neažurnost podatkov
predstavljajo predvsem nedokončani postopki (npr. komasacije) in neujemanje uradne evidence s
posestnim stanjem. Njune ugotovitve so grafično predstavljene (slika 1).

Slika 1: Prikaz položajne kakovosti DKN po območjih zajema (Korošec, Berk, 2004: str. 4).
Figure 1: Presentation of positional quality of DKN in studied territorial units (Korošec, Berk, 2004: p. 4).

10

Čampa, A. 2018. Možnosti parcelnega preurejanja zemljišč v okviru katastrskih postopkov.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program II. stopnje Geodezija in geoinformatika.

Glede na oba kazalnika kakovosti podatkov zemljiškega katastra (ažurnost in položajna natančnost), sta
Korošec in Berk (2004) z izrazom »zadovoljiva kakovost« (toleranca znotraj krožnice s polmerom 5 m)
označila približno 75 % zemljiškega katastra v Republiki Sloveniji. Analiza kakovosti podatkov DKN
je stara približno 14 let, zato lahko rezultate danes obravnavamo zgolj informativno.
Po sprejetju ZEN v letu 2006 se je izraz DKN ukinil, uveljavila sta se termina ZKP in ZKN, ki danes
predstavljata glavnino grafičnih podatkov zemljiškega katastra. ZKP je zvezen grafični podatkovni sloj,
ki predstavlja obliko in medsebojno lego parcel. Gre za informativen prikaz, ki se ne sme neposredno
uporabljati za interpretacijo poteka meje v naravi, lahko pa nam skupaj z drugimi viri podatkov služi za
orientacijo v naravi ali za posplošen prikaz različnih prostorskih podatkov. Natančnost ZKP se razlikuje
glede na izvor katastrskih načrtov, kar vključuje tudi način izmere in merilo izvornega katastrskega
načrta. ZKN je nezvezen podatkovni sloj poligonov (parcel) ali daljic (delov mej), ki imajo bodisi za
vse točke lomov poligona bodisi za krajišči daljice, pripisane koordinate ZK-točk v državnem
koordinatnem sistemu s predpisano natančnostjo. Kakovost oziroma natančnost numeričnih koordinat
ZK-točk (ZKN) se razlikuje glede na njihovo določitev (GURS, 2018). Zahtevana natančnost koordinat
ZK-točk (daljša polos standardne elipse zaupanja), določenih z meritvami v novem koordinatnem
sistemu D96/TM (po 1. 1. 2008), mora biti ≤ 4 cm (Pravilnik o urejanju mej in …, 2007, 35. člen;
Mesner in Berk, 2008).
2.3

Pregled dosedanjih raziskav in ugotovitev na področju katastrskega preurejanja zemljišč

Zemljišča so že od nekdaj ključen element obstoja človeka in drugih živih bitij, saj predstavljajo osnovno
dobrino za naše življenje in delovanje. Zaradi strmega naraščanja števila prebivalstva, urbanizacije in
širjenja industrijske dejavnosti so že v preteklosti zemljišča veljala za dragocen in ogrožen vir. Poudariti
moramo, da je obseg zemljišč omejen in težje obnovljiv vir, ki zahteva smotrno rabo in upravljanje z
namenom dolgoročne ohranitve njihove kakovosti za naše zanamce. Zato je z zemljiškim katastrom (in
zemljiško knjigo), kot temeljno evidenco vseh zemljišč, pomembno zagotoviti kakovosten in celovit
sistem, ki bo takšno ravnanje omogočal (Ferlan in sod., 2011). Definicijo takšnega sistema je opredelila
Zupanova in sodelavci (2014, str. 712): »Zemljiško administracijo bi v sodobni družbi lahko opredelili
kot obsežen sistem za najpodrobnejše pravno-administrativno strukturiranje prostora ter upravljanje
mej pravic, omejitev in odgovornosti na zemljiščih ter sistem za zajemanje, vzdrževanje, analize in
posredovanje podatkov o zemljiščih (nepremičninah) in pravicah na njih. Njen podatkovni podsistem je
pogosto pomemben del prostorske podatkovne infrastrukture, ki danes spada med temeljne
infrastrukture sodobne družbe.«
Zaradi razlikovanja sistema zemljiške administracije med državami, se je za zagotovitev lažje
komunikacije porodila ideja o enotnem konceptu modela izvajanja zemljiške administracije na
mednarodni ravni. Tako je bil leta 2012 sprejet mednarodni (in evropski) standard ISO 19152:2012, ki
ima angleško poimenovanje Land Administration Domain Model (LADM). Standard določa razvoj
sistema zemljiške administracije, ki vključuje upravljanje zemljišč, hkrati pa omogoča lažjo
komunikacijo s pomočjo poenotenega izrazoslovja. Izhodišče za nastanek standarda LADM je
dokument Kataster 2014 iz leta 1998, ki vsebuje trende in razvojne vizije zemljiškega katastra, določene
na podlagi izvedene raziskave skupine strokovnjakov mednarodne zveze geodetov (angl. International
Federation of Surveyors – FIG). LADM temelji na treh glavnih razredih, to so stranke, osnovne
administrativne enote, skupaj z pravicami, odgovornostmi in omejitvami ter prostorske enote. Te razrede
standard med seboj povezuje in istočasno v celoti opredeljuje pravno stanje na zemljiščih (Zupan in
sod., 2014).
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V članku Zupanove in sodelavcev (2014) je izpostavljeno, da Slovenija še nima strategije za celostno
izboljšavo sistema zemljiške administracije, ki bi poleg zemljiškega katastra kot osnove, vključevala
tudi kataster stavb in zemljiško knjigo. Razvoj bi moral iti v smeri mednarodnih smernic in trendov
oblikovanih na podlagi znanstvenih raziskav in strokovnih razprav.
Standardizacija na področju zemljiške administracije je močno povezana z zahtevami smotrnega
upravljanja zemljišč oziroma prostora. Transparentno zemljiško politiko lahko izvajamo le na podlagi
kakovostnih podatkov zemljiškega katastra, ki predstavljajo najboljši približek dejanskemu stanju. Za
hrambo in vzdrževanje teh podatkov potrebujemo kompleksne sisteme. Da lahko podatke zemljiškega
katastra razumemo, uporabljamo in vzdržujemo, je nujno poznavanje katastrskih postopkov. Njihova
učinkovitost neposredno vpliva na izboljšanje kakovosti podatkov zemljiškega katastra, k čemur
stremijo vsi uporabniki. Za doseganje višje učinkovitosti je treba izvesti analizo katastrskih postopkov
(Navratil in Frank, 2004).
V obstoječi literaturi se je s preurejanjem zemljišč, s pomočjo izvajanja katastrskih postopkov, ukvarjalo
že kar nekaj avtorjev. Ugotovitve nekaterih izmed njih predstavljamo v nadaljevanju.
2.3.1

Testiranje različnih metod izvajanja množične nove izmere

Na Geodetskem zavodu Celje (2005) so z namenom priprave programa za izboljšanje podatkov
zemljiškega katastra analizirali obstoječe stanje zemljiškega katastra in testirali poenostavljeno novo
izmero in sicer so obravnavali tri metode. Metode se med seboj razlikujejo po načinu določanja meje
parcel – virtualni, posredno ugotavljanje katastrske meje s pomočjo državnega ortofota (metoda A),
stranke same označijo potek meje s količki na terenu (metoda B) ali meje se uredijo v postopku mejne
obravnave (metoda C). Predlog poenostavljene nove izmere so uskladili z zakonodajo in naj bi
zagotavljal najboljše rezultate v najkrajšem času, z najnižjimi stroški.
V času testiranja različnih metod nove izmere je bil v veljavi ZENDMPE, kjer postopek množične nove
izmere z namenov posodabljanja podatkov zemljiškega katastra ni bil posebej opredeljen. Predlog
poenostavljene metode nove izmere se zato nanaša na predlagano spremembo zakona, to je uvedbo
instrumenta nove izmere, ki je bila takrat že obravnavana v parlamentu (Geodetski zavod Celje, 2005).
Testiranje metod nove izmere je potekalo v k. o. Kaplja vas (OGU Ljubljana), k. o. Moste (OGU
Ljubljana) in k. o. Podkraj (OGU Velenje). Metoda A (virtualno, ortofoto) je bila testirana na vseh treh
območjih, metoda B (stranke samostojno označijo potek meje) se je testirala v k. o. Kaplja vas in k. o.
Podkraj, metoda C (mejna obravnava) se je izvedla v k. o. Moste. Na izbranih območjih je bila zahtevana
primerna gostota parcel (10 parcel na 1 ha), delno katastrsko vzdrževano območje in povprečna
kakovost obstoječega katastrskega načrta. Na vseh treh območjih testiranja metode A je bil zahtevan
obstoj barvnega državnega ortofota (Geodetski zavod Celje, 2005).
Osnovne predpostavke, ki jih je vseboval predlog poenostavljene nove izmere, so bile, da mora biti
območje večje od 200 ha, evidentirati se morajo vsi objekti na območju izmere, udeležba lastnikov je
potrebna zgolj na terenu, izmera in označitev se izvede samo za soglasne meje (sporne meje niso
predmet obravnave) ter možnost sočasnega izvajanja dodatnih geodetskih storitev po naročilu lastnikov.
Z izvedbo nove izmere se izboljša položajna točnost (lokacijska natančnost) katastrskih meja. Poudarili
so, da je v vseh fazah postopka izredno pomembno sodelovanje med izvajalcem del in Geodetsko upravo
RS (Geodetski zavod Celje, 2005).
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Postopek nove izmere kot način množične izboljšave zemljiškega katastra

O možnosti množične izboljšave zemljiškega katastra s postopkom nove izmere je razpravljal Ovca
(2015) v svojem diplomskem delu. V začetku naloge je predstavljena zgodovina vzpostavitve
zemljiškega katastra – franciscejski kataster in njegova revizija. Nato je hkrati s pomembnimi
zakonodajnimi okviri podan zgodovinski pregled postopkov vzdrževanja, evidentiranja sprememb in
izvajanje nove izmere na območju današnje Slovenije. Katastrsko urejanje z novo izmero se danes izvaja
po ZEN. Za primerjavo je v nalogi opisan način uporabe nove izmere v Avstriji.
Ovca (2015) je ugotovil, da je v Republiki Sloveniji na področju nove izmere, tudi pri posamičnih
postopkih, problematična predvsem zakonodaja. Sicer obvezen prikaz predlagane meje v elaboratu
ureditve meje, se ne sme razlikovati od tiste, ki jo določa zemljiški kataster. Problem nastane, če
predlagana meja ne sovpada s posestno mejo, saj ostaja vprašanje, kaj v takem primeru narediti. Rešitev
v praksi so lahko individualni postopki preurejanja (izravnava, parcelacija) ali množični postopki
preurejanja (komasacije), zanimiv pa je tudi instrument nastavitev katastra, vendar ga ljudje na splošno
slabo poznajo in se zato le poredko izvaja. Tudi za izvajanje komasacij nimamo krovnega zakona, tako
v praksi prihaja do težav pri pri-urbanih območjih, parcelacijah dolžinskih objektov in podobno, kjer bi
lahko s komasacijo množično preuredili parcelno strukturo.
Sklepne misli, ki jih je podal Ovca (2015), so, da:
- je v praksi nova izmera premalokrat uporabljeno orodje za množično izboljšavo podatkov
zemljiškega katastra – tudi zaradi dejstva, da v splošnem preureditve niso dovoljene;
- se komasacije in nastavitev katastra prav tako premalo izvajajo;
- je glavna ovira pri izvajanju novih izmer razmerje stroški in koristi, saj morajo koristi postopka
opravičiti njegove stroške;
- mora biti motiv za uporabo postopkov preurejanja dolgoročen, izpostaviti je treba tudi pomen
izboljšanja kakovosti državne evidence;
- je treba spodbujati izvajanje novih izmer;
- je pri novi izmeri, kot jo trenutna zakonodaja določa, težava neskladnost posestnih meja s
katastrskimi podatki;
- se predlagana meja določi ob hkratnem upoštevanju katastrskih podatkov in izjav lastnikov.
2.4

Zakonodaja na področju množičnega katastrskega urejanja in preurejanja zemljišč v
Sloveniji

Glavni zakonski okvir na področju urejanja in preurejanja zemljišč predstavljajo: Zakon o evidentiranju
nepremičnin (ZEN), Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2).
Medtem ko ZEN v celoti določa izvajanje nove izmere in nastavitve katastra, področje komasacij
obravnava več zakonov in podzakonskih aktov.
2.4.1

Komasacija

Komasacija je po ZEN definirana kot zložba parcel z različnim pravnim stanjem glede lastninske pravice
in kasnejša razdelitev zemljiškega sklada na nove parcele. Predvidena sta dva načina izvajanja komasacij
– pogodbena in upravna. Pogodbena komasacija se izvede na podlagi sklenjene pogodbe med lastniki
parcel, katerih podpisi morajo biti notarsko overjeni. Upravna komasacija se izvede na podlagi, v
upravnem postopku, izdane odločbe (ZEN, 2006; 53. člen).
Glede na namen ločimo več vrst izvajanja komasacij (Hudoklin in Vugrin, 2013):
- komasacije kmetijskih zemljišč,
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komasacije stavbnih zemljišč in
komasacije za določanje gradbenih parcel obstoječim objektom.

V nadaljevanju smo postopek komasacije glede na način izvajanja (pogodbena, upravna) razdelili na
dve podpoglavji. Ker komasacijo kmetijskih zemljišč podrobneje določa ZKZ, komasacijo stavbnih
zemljišč pa ZUreP-2, smo opis glede na namen opisali znotraj omenjenih podpoglavij.
2.4.1.1

Pogodbena komasacija

Pri pogodbenih komasacijah se evidentiranje novih parcel in njihovih mej izvede na podlagi zahteve
enega od podpisnikov pogodbe. Obvezne priloge so elaborat pogodbene komasacije, pogodba in izjave
vseh lastnikov, s katerimi izjavljajo strinjanje o poteku novih mej in potrjujejo, da so jim bile meje
pokazane v naravi. Meja oboda komasacijskega območja mora biti urejena, drugače evidentiranje
pogodbene komasacije ni mogoče (ZEN, 2006; 54. člen).
Zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja pogodbene komasacije prejme Geodetska uprava.
Preverijo se vsebinska popolnost elaborata ter podatki o novih parcelah in mejah. V primeru
nepopolnega elaborata se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Zahteva se zavrže s sklepom, če se elaborat ne
dopolni ali zahteve ni vložila upravičena oseba (ZEN, 2006; 55. člen).
Zahteva se zavrne z odločbo, če (ZEN, 2006; 55. člen):
- elaborata ni izdelalo geodetsko podjetje, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje,
- je elaborat podpisal odgovorni geodet, ki ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev,
- je elaborat izdelalo geodetsko podjetje ali ga je podpisal odgovorni geodet, ki v postopku
sodeluje kot stranka ali
- niso izpolnjeni drugi predpisani pogoji.
Geodetska uprava z odločbo odloči o zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja pogodbene
komasacije. Odločba vsebuje parcelne številke ukinjenih parcel in novonastalih parcel z njihovimi
površinami. Obvezna priloga je grafični prikaz novega stanja parcel. Vročitev se izvede vlagatelju
zahteve in vsem podpisnikom pogodbe (ZEN, 2006; 56. člen).
Po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo se v zemljiškem
katastru evidentira dokončna odločba o evidentiranju pogodbene komasacije, parcele in njihove meje se
evidentirajo kot urejene. V času trajanja postopka komasacije ni dovoljena parcelacija, komasacija,
izravnava meje in pravni promet z zemljišči (ZEN, 2006; 56. člen).
a) stavbna zemljišča
Pri pogodbeni komasaciji na območju stavbnih zemljišč gre za prostorski ukrep, kjer poleg sklenjene
pogodbe lastnikov potrebujemo še komasacijsko soglasje. Vzpostaviti je treba parcelno strukturo,
ki omogoča izvedbo prostorskih ureditev, predvidenih s prostorskim aktom (ZUreP-2, 2017;
158. člen).
Lastniki zemljišč morajo zahtevi za pridobitev komasacijskega soglasja priložiti načrt obstoječega
parcelnega stanja s površinami parcel, pogodbo o komasaciji s podpisi vseh lastnikov in načrt
novega parcelnega stanja. Komasacijsko soglasje izda občina v 15 dneh, če je predvideno novo
parcelno stanje v skladu s prostorskimi akti in morebitnimi drugimi predpisi. V kolikor občina ne
izda komasacijskega soglasja v predvidenem roku, se šteje kot da je soglasje izdano. Pritožba zoper
odločbo o izdaji komasacijskega soglasja je dovoljena, o njej odloča ministrstvo (ZUreP-2, 2017;
159. člen).
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Zahteva za evidentiranje pogodbene komasacije se lahko poda na podlagi pogodbe o komasaciji in
komasacijskega soglasja. Evidentiranje pogodbene komasacije se izvede v okviru postopka za
ureditev mej, kjer se komasacijsko soglasje šteje kot soglasje za spremembo meje parcel, postopki
pa se obravnavajo prednostno (ZUreP-2, 2017; 160. člen).
b) kmetijska zemljišča
V ZKZ je od leta 2011 določeno, da se kot komasacije štejejo tudi komasacije izvedene na podlagi
pogodbe. Za izvedbo pogodbene komasacije je obvezno komasacijsko dovoljenje, ki ga izda
upravna enota. Vlogi za njegovo izdajo je treba priložiti pogodbo o komasaciji, ki vsebuje seznam
lastnikov s podatki o površinah in načrt nove razdelitve zemljišč. Pogoj za izdajo komasacijskega
dovoljenja je skladnost pogodbene komasacije in prostorskega akta lokalne skupnosti ter skladnost
seznama lastnikov zemljišč s podatki v zemljiški knjigi (ZKZ, 2011; 56.a člen).
2.4.1.2

Upravna komasacija

Pri upravnih komasacijah se evidentiranje novih parcel in njihovih mej izvede na podlagi zahteve
pristojnega državnega organa oziroma organa samoupravne lokalne skupnosti. Obvezne priloge k
zahtevi so elaborat in dokončna odločba nove razdelitve zemljišč ter grafični prikaz parcel po zaključeni
upravni komasaciji. Meja oboda komasacijskega območja mora biti urejena, drugače evidentiranje
upravne komasacije ni mogoče (ZEN, 2006; 57. člen).
Zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja upravne komasacije prejme geodetska uprava.
Preveri se ustreznost dokončne odločbe in elaborata o novi razdelitvi zemljišč. Če zahteve ni vložil
pristojni državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti se ta zavrže s sklepom (ZEN,
2006; 58. člen).
Zahteva se zavrne z odločbo, če (ZEN, 2006; 58. člen):
- elaborata ni izdelalo geodetsko podjetje, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje,
- je elaborat podpisal odgovorni geodet, ki ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev
- je elaborat izdelalo geodetsko podjetje ali ga je podpisal odgovorni geodet, ki v postopku
sodeluje kot stranka,
- elaborat nove razdelitve ne omogoča evidentiranja v zemljiškem katastru ali
- niso izpolnjeni drugi predpisani pogoji.
Geodetska uprava s sklepom odloči o zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja upravne
komasacije. Sklep vsebuje naziv vlagatelja zahteve ter številko in datum dokončne odločbe. Vročitev se
izvede vsem lastnikom, ki so bili vključeni v postopek (ZEN, 2006; 59. člen).
Po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo se v zemljiškem
katastru evidentira dokončen sklep o evidentiranju upravne komasacije, parcele se skupaj z mejami
evidentirajo kot urejene. V času trajanja postopka komasacije ni dovoljena parcelacija, komasacija,
izravnava meje in pravni promet z obravnavanimi zemljišči. Zoper sklep o evidentiranju upravne
komasacije se je mogoče pritožiti le v primeru, če so bile storjene napake pri prenosu podatkov iz
dokončne odločbe v zemljiški kataster (ZEN, 2006; 59. člen).
a) stavbna zemljišča
ZUreP-2 v 161.–166. členu vsebuje splošne določbe, povzete v nadaljevanju.
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Pri upravni komasaciji na območju stavbnih zemljišč gre za prostorski ukrep, kjer se najprej izvede
zložba parcel nato pa razdelitev parcel tako, da je omogočena izvedba prostorskih ureditev, ki so
predvidene s prostorskim aktom. Upravna komasacija se izvede, če ni mogoče doseči pogojev
zahtevanih za pogodbeno komasacijo (ZUreP-2, 2017; 161. člen).
Izvedba komasacije je pogojena z veljavnim občinskim prostorskim načrtom (OPN) ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Če se vsi komasacijski udeleženci strinjajo (rok je 30 dni),
da se načrt parcelacije iz OPPN šteje kot komasacijski načrt, potem se lahko komasacija izvede
sočasno s pripravo OPPN. V primeru, da izjave ni, se šteje, kot da komasacijski udeleženci
soglašajo. Če je bila komasacija uvedena na podlagi OPN ali OPPN, se njuna vsebina na
obravnavanem območju ne sme spreminjati. Izjema sta predlog ali soglasje komasacijske komisije
in izvoljenega komasacijskega odbora (ZUreP-2, 2017; 162. člen).
Za komasacijskega udeleženca se šteje lastnik ali imetnik drugih stvarnih pravic na nepremičnini,
ki je znotraj območja komasacije. Komasacijski odbor sestavljajo in izvolijo komasacijski
udeleženci z namenom zastopanja skupnih interesov, priprave predlogov in sodelovanja pri pripravi
načrtov v komasacijskem postopku. V primeru neizvolitve komasacijskega odbora in hkratnega
izvajanja komasacije s pripravo OPPN, se obravnava le predloge in mnenja, ki jih podpiše več kot
30 % udeležencev komasacije ali jih podpišejo komasacijski udeleženci, ki imajo skupen delež
površin zemljišč na obravnavanem območju večji od 50 % (ZUreP-2, 2017; 163. člen).
Pristojni občinski upravni organa ustanovi komasacijsko komisijo, s katero nato skupaj opravljajo
strokovne naloge in vodijo postopek. Komasacijska komisija je sestavljena iz 5-ih strokovnjakov s
področja prava, urejanja prostora in graditve objektov, geodezije in cenitve nepremičnin. Eden
izmed njih je izvoljen na položaj predsednika (ZUreP-2, 2017; 164. člen).
Komasacijsko območje mora omogočati smotrno izvedbo komasacije. Prostorsko ločena zemljišča
lahko sestavljajo komasacijsko območje, prav tako pa lahko posamezna zemljišča delno ali v celoti
izvzamemo iz obravnavanega območja, če otežujejo izvedbo same komasacije. Meja
komasacijskega območja se lahko naknadno spremeni (občina ali več kot 2/3 lastnikov), če delež
povečanja/zmanjšanja ni večji od 20 % celotne površine komasacijskega območja (ZUreP-2, 2017;
165. člen).
Komasacijska masa vključuje vsa zemljišča in zgrajene objekte na komasacijskem območju. V
postopku se komasacijska masa, sorazmerno z vrednostjo vloženih zemljišč, porazdeli med
posamezne udeležence komasacije (ZUreP-2, 2017; 166. člen).
V postopku dodeljevanja parcel se najprej določijo gradbene parcele že obstoječim objektom, sledi
dodelitev parcel, ki se površinsko ujemajo s tistimi namenjenimi gradnji iz občinskega prostorskega
akta. V slučaju, da je površina takih parcel po izračunu manjša, se primanjkljaj nadomesti z zemljišči
v občinski lasti ali s tistimi, ki so v lasti drugih udeležencev. Če površine parcel ni mogoče zadostno
povečati ali ustanoviti solastniških razmerij na isti parceli, se izvede povračilo vrednosti. Na novo
dodeljena zemljišča morajo koliko je mogoče ustrezati legi prejšnjih zemljišč. Zemljišča, na katerih
so objekti, se praviloma dodelijo prejšnjim lastnikom. Če pride do razlik med vrednostjo zemljišč,
ki so bila vključena v komasacijsko maso, in dodeljenimi zemljišči, in sicer zaradi različne lege ali
druge značilnosti, se razlika izplača denarno. Za zemljišča, ki so obremenjena in je za odpravo
bremena potrebno izplačilo iz komasacijske mase, se od lastnika takega zemljišča zahteva plačilo
odškodnine, ki jo določi komasacijska komisija (ZUreP-2, 2017; 166. člen).
ZUreP-2 v 167.–176. členu določa postopek komasacije. Povzetek predstavljamo v nadaljevanju.
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Komasacijski postopek lahko po uradni dolžnosti začne občina ali lastniki nepremičnin. Komasacija
se uvede na predlog občine, na območju (ZUreP-2, 2017; 167. člen):
- stavbnih zemljišč s takšno parcelno strukturo, ki onemogoča izvajanje prostorskih ureditev
iz OPN ali
- na območju sprejetega OPPN, kjer se postopek komasacije v roku dveh let še ni začel
oziroma se parcelna struktura ne sklada z načrtom parcelacije OPPN.
Komasacija se uvede na predlog lastnikov nepremičnin v primeru, če (ZUreP-2, 2017; 167. člen):
- predlog vloži najmanj 2/3 lastnikov na obravnavanem območju OPPN ali
- če predlog vložijo lastniki, ki imajo v lasti najmanj 2/3 površin zemljišč na obravnavanem
območju OPPN.
Obvezne priloge predloga za uvedbo komasacijskega postopka so (ZUreP-2, 2017; 167. člen):
- načrt komasacijskega območja skupaj s predvideno mejo oboda,
- seznam vključenih parcel skupaj s površinami in
- seznam komasacijskih udeležencem skupaj s podpisanimi izjavami.
Na območju, kjer se pripravlja OPPN, se komasacijska odločba izda po uveljavitvi OPPN. Tekom
postopka se uporabljajo določila splošnega upravnega postopka, če ZUreP-2 ne določa drugače
(ZUreP-2, 2017; 167. člen).
O uvedbi komasacije, s sklepom odloči pristojni občinski organ. Sklep skupaj s prilogami vsebuje
komasacijsko območje, parcele in njihove dele. Sklep se objavi v uradnem glasilu občine in na
svetovnem spletu, komasacijskim udeležencem in pristojnemu organu za geodetske zadeve (GU) pa
se sklep vroči osebno. Pritožba zoper sklep je dovoljena, o njej odloča župan. Pozove se vse osebe,
ki imajo stvarne pravice na obravnavanem območju, na katere bi lahko komasacija vplivala, da v
roku 30-ih dni predložijo podatke o svojih pravicah. Uvedbo komasacije se mora skupaj s
komasacijskim območjem obvezno vpisati v zemljiški kataster. Vpis v zemljiško knjigo ni obvezen,
se pa izvede na predlog občinskega upravnega organa. Po izdaji sklepa o uvedbi komasacijskega
postopka je na območju izvajanja komasacije prepovedano: gradnja, druge ureditve na zemljiščih,
promet z zemljišči (izjema je prodaja zemljišč občini ali soudeležencem komasacije) in sprememba
meje parcele (ZUreP-2, 2017; 168. člen).
Meje obodnih parcel komasacijskega območja morajo biti urejene, drugače se najprej izvede
postopek za ureditev mej ali, v primeru delno vključenih parcel, parcelacija. Za čas urejanja mej se
postopek komasacije začasno prekine s pravnomočno upravno ali sodno odločbo (ZUreP-2, 2017;
169. člen).
Geodetsko podjetje izdela elaborat obstoječega stanja komasacijskega območja, ki vsebuje prikaz
parcel, njihovih površin in lastnike nepremičnin. Za določitev površine parcel, ki nimajo v celoti
urejenih mej, se upoštevajo podatki zemljiškega katastra, ki se izravnajo na površino
komasacijskega območja. Elaborat obstoječega stanja je podlaga za izdelavo elaborata vrednotenja
zemljišč, ki ga izdela cenilec in pregleda komasacijska komisija. V elaboratu vrednotenja se
upoštevajo podatki javnih evidenc, ki vsebujejo podatke o nepremičninah in njihovi posplošeni
vrednosti, ter drugi podatki pridobljeni od lastnikov nepremičnin, hkrati pa se upošteva tudi stanje
nepremičnin v naravi. V okviru javne razgrnitve obeh elaboratov, ki traja 15 dni, občina izvede
javno obravnavo. Komasacijski udeleženci so o razgrnitvi pisno obveščeni. Med javno razgrnitvijo,
imajo udeleženci komasacije možnost podati ugovor na obstoječe stanje mej ali vrednost zemljišč,
saj kasnejše izpodbijanje odločbe o komasaciji na podlagi teh dveh razlogov ni mogoče (ZUreP-2,
2017; 170. člen).
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Geodetsko podjetje, v sodelovanju s komasacijsko komisijo, izdela tudi komasacijski načrt, ki
vključuje vse sestavine, ki so potrebne za izdajo komasacijske odločbe. Komasacijski načrt
sestavljajo načrt obstoječega in novega stanja zemljišč, seznami iz katerih je razvidno staro in novo
premoženjsko stanje lastnikov (po velikosti in pravnih razmerjih), izračun odškodnin, ki jih plačajo
udeleženci (v primeru obremenjujočih stvarnih pravic) ali občina in merila za določitev stroškov
komasacije. V času javne razgrnitve komasacijskega načrta, ki traja 30 dni, se izvede javna
obravnava. Na novo dodeljene parcele morajo biti že pred javno razgrnitvijo vidno označene na
terenu. V času trajanja javne razgrnitve, pa imajo udeleženci komasacije možnost podajanja
predlogov in pripomb. Komasacijski načrt se razgrne skupaj z OPPN, če se postopka izvajata
sočasno (ZUreP-2, 2017; 171. člen).
Po zaključeni javni razgrnitvi in javni obravnavi je naloga komasacijske komisije, da obravnava
pripombe in predloge komasacijskih udeležencev. Odgovore objavi na krajevno običajen način in
na spletu, udeležence komasacije pa pisno seznani. Občina bodisi sprejme sklep o odobritvi
komasacijskega načrta bodisi ga vrne v dopolnitev. V primeru dopolnitve se zahteva ponovna javna
razgrnitev (15 dni) in javna obravnava. V primeru sprejetja sklepa se ta objavi v uradnem glasilu
občine in na krajevno običajen način (ZUreP-2, 2017; 172. člen).
Komasacijsko odločbo izda pristojni občinski upravni organ, na podlagi sklepa o odobritvi
komasacijskega načrta. Vroči se vsem udeležencem postopka. Pritožba zoper komasacijsko odločbo
je dovoljena, o njej odloča ministrstvo (ZUreP-2, 2017; 173. člen).
Komasacijska odločba določa (ZUreP-2, 2017; 173. člen):
- nove parcele z urejenimi mejami (vključujoč ZK-točke) in podatke o lastnikih,
- stališča o podanih predlogih in pripombah v času javne razgrnitve in
- stroške komasacijskega postopka.
Z dnem izdaje odločbe prenehajo vse druge stvarne pravice na komasacijskem območju, kar pa ne
pomeni, da se ne smejo ustanoviti nove. Vpis hipoteke se izvrši na novo pridobljenem zemljišču
dolžnika. Ko se komasacijski postopek zaključi, vrnitev v prejšnje stanje ali obnova postopka nista
dovoljeni (ZUreP-2, 2017; 173. člen).
Predlog za vpis (poda ga občinski upravni organ) v zemljiško knjigo in zemljiški kataster se izvrši
po pravnomočnosti komasacijske odločbe, vpis pa se opravi, ko postane odločba izvršljiva. Če je
ugotovljena nezakonitost odločbe, lahko sodišče odmeri odškodnino ali dodatno obveznost plačila
stroškov, drugih možnosti povračila ni (ZUreP-2, 2017; 174. člen).
Komasacijski postopek se lahko ustavi dokler ni izdana komasacijska odločba, ustavi ga lahko
občina z naslednjimi razlogi (ZUreP-2, 2017; 175. člen):
- izvedba komasacijskega postopka bo neracionalna ali bodo obremenitve visoke zaradi
visokih ali nepričakovanih odškodninskih zahtevkov,
- nasprotovanje najmanj 2/3 komasacijskih udeležencev ali lastnikov najmanj 2/3 površin
zemljišč,
- nepotrebnost komasacije zaradi pojava drugih vzrokov.
Komasacijski postopek pa lahko ustavijo tudi komasacijski udeleženci, če je bil začet na njihovo
zahtevo in se s tem strinja najmanj 2/3 udeležencev ali lastnikov, ki imajo v lasti najmanj 2/3 površin
zemljišč na komasacijskem območju. Ustavitev komasacijskega postopka se izvrši z izdajo sklepa,
na katerega se je mogoče pritožiti. O pritožbi odloča župan. Stroške, nastale do prekinitve postopka,
krije predlagatelj komasacije. Pri pripravi OPN se za takšna območja preuči možnosti načrtovanja
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prostorskih ureditev in se jih posledično izključi iz območij stavbnih zemljišč (ZUreP-2, 2017;
175. člen).
ZUreP-2 v 177.–178. členu določa učinke komasacije. Povzetek predstavljamo v nadaljevanju.
V roku 30 dni po pravnomočnosti komasacijske odločbe ta postane izvršljiva (ZUreP-2, 2017;
177. člen). To pomeni, da (ZUreP-2, 2017; 177. člen):
- postane občina brezpogojna lastnica vseh odstopljenih zemljišč,
- vse predhodne stvarne pravice se ukinejo in prenesejo na novo dodeljena zemljišča,
- predkupna pravica, pravica do ponovnega odkupa, stavbna pravica, služnosti in stvarna
bremena se prav tako ukinejo in prenesejo na novo dodeljena zemljišča v obsegu določenem
s komasacijsko odločbo,
- prenehajo zakupne in najemne pogodbe in
- izplačajo se vsa plačila iz in v komasacijsko maso.
Sledi izbris zaznambe o komasacijskem postopku in vpis spremembe stanja v zemljiško knjigo in
zemljiški kataster (ZUreP-2, 2017; 177. člen).
Če novo parcelno stanje ne omogoča dostopa do parcel, se zagotovi začasen dostop in sicer do
ureditve novih javnih prometnih površin. Občina ima od sprejetja komasacijskega načrta eno leto
časa, da zagotovi začasen dostop (ZUreP-2, 2017; 178. člen).
b) kmetijska zemljišča
ZKZ v 55.–76. členu določa izvajanje upravne komasacije, z izjemo 56.a člena, ki določa pogodbeno
komasacijo. V nadaljevanju je predstavljen povzetek členov.
Komasacijski sklad predstavljajo kmetijska zemljišča, lahko pa so predmet komasacije tudi gozdovi,
nezazidana stavbna in druga zemljišča ter naprave na komasacijskem območju (ZKZ, 2011;
55. člen).
Predlog za uvedbo komasacijskega postopka podajo lastniki zemljišč na upravno enoto. Lahko pa v
njihovem imenu tudi komasacijski odbor, njihova skupnost na podlagi pogodbe, pravna oseba ali
lokalna skupnost. S komasacijo se morajo strinjati lastniki zemljišč, ki imajo v lasti več kot 2/3
površin kmetijskih zemljišč na območju obravnave (ZKZ, 2011; 56. člen). Predlog za uvedbo
komasacije zahteva naslednje priloge (ZKZ, 2011; 56. člen):
- predvidene meje območja komasacije,
- predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- predvidena območja ureditve,
- mnenje javne službe kmetijskega svetovanja o upravičenosti komasacije in ocena učinkov,
- seznam lastnikov skupaj z njihovimi podatki in izjavami o strinjanju s postopkom
komasacije,
- seznam članov komasacijskega odbora,
- podatke o investitorju komasacije (pravna oseba) in
- soglasja in dovoljena, v primeru varovanih območij.
Komasacijski postopek se uvede z odločbo, ki jo izda upravna enota, najkasneje v treh mesecih po
podanem predlogu. Veljavnost odločbe je pet let po njeni pravnomočnosti. Če se komasacijska dela
v tem času ne začnejo izvajati, postane odločba neveljavna. Odločba o uvedbi komasacije določa
katera zemljišča se vključijo (gozdovi, vodna zemljišča…) in katera se izključijo (vinogradi,
sadovnjaki, hmeljišča…) iz komasacijskega sklada. Meja komasacijskega območja se lahko
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naknadno spremeni in sicer v deležu do ± 10 % površine na katerem se komasacija izvaja. Uvedba
komasacije se zaznamuje v zemljiški knjigi in v zemljiškem katastru (ZKZ, 2011; 57. člen).
Vrnitev v prejšnje stanje in obnova postopka po končanem komasacijskem postopku nista dovoljeni.
Upravna enota lahko postopek komasacije ustavi le, dokler je posestno stanje v naravi
nespremenjeno. Udeleženci komasacije so lastniki zemljišč, ki so stranke v komasacijskem
postopku (ZKZ, 2011; 58. člen).
Naloga upravne enote je vodenje komasacijskega postopka. Za določena opravila lahko imenuje
komasacijsko komisijo, ki jo sestavlja najmanj 5 članov, to je strokovnjakov iz različnih področij.
Za predsednika komisije se predvideva, da je diplomirani pravnik z opravljenim pravosodnim
izpitom (ZKZ, 2011; 59. člen).
Po uvedbi komasacijskega postopka je prepovedana parcelacija zemljišč, graditev in
sajenje/odstranjevanje nasadov in gozdnega drevja ter promet z zemljišči po koncu razgrnitve
elaborata obstoječega stanja zemljišč (ZKZ, 2011; 60. člen).
Prenos lastništva je dovoljen (ZKZ, 2011; 60. člen):
- na Republiko Slovenijo ali lokalno skupnost,
- zaradi izvedbe prostorskega akta ali
- prenos lastništva iz več lastnikov na enega dediča.
Prepovedi prenehajo s pravnomočno odločbo o ponovni razdelitvi zemljišč ali po dveh letih od
uvedbe komasacije, če se ta ne začne izvajati (ZKZ, 2011; 60. člen).
Komasacijski udeleženci izvolijo komasacijski odbor še pred vložitvijo vloge za uvedbo
komasacije. Naloge komasacijskega odbora so zastopanje interesov komasacijskih udeležencev,
priprava predlogov, ki se posredujejo upravni enoti in sodelovanje pri pripravi predloga elaborata o
vrednotenju in o razdelitvi zemljišč. Komasacijski odbor nima pristojnosti odločanja o pravicah
komasacijskih udeležencev (ZKZ, 2011; 61. člen).
Komasacijski sklad sestavljajo zemljišča, katerih podatki so zapisani v zemljiški knjigi (lastnina in
druge stvarne pravice), zemljiškem katastru (lega, površina, katastrske kulture in katastrski razred)
ali pa se upošteva dejansko stanje (drugi podatki). V primeru neujemanja stvarnih pravic se upošteva
nesporno dejansko stanje. Do razgrnitve elaborata obstoječega stanja imajo lastniki možnost
zahtevati ugotovitev dejanske površine zemljišča, ki je vključen v komasacijski sklad. Stroške plača
lastnik sam. (ZKZ, 2011; 62. člen).
Med komasacijskim postopkom se izdela in razgrne (ZKZ, 2011; 63. člen):
- elaborat obstoječega stanja zemljišč,
- elaborat vrednotenja zemljišč,
- idejna zasnova ureditve in
- elaborat nove razdelitve zemljišč.
Izdelava elaboratov in izvajanje geodetskih del je naloga geodetske organizacije, ki ima pooblastilo
za izvajanje geodetskih upravnih storitev in jo izbere investitor sam. Hkrati morajo imeti delavci v
tej organizaciji pooblastilo za vodenje upravnega postopka. Način in postopek razgrnitve določi
upravna enota v sklepu, ki ga objavi na krajevno običajen način. Hkrati določi kraj, čas in rok
razgrnitve, ki ne sme biti krajši od 15 dni. V času razgrnitve in 8 dni po izteku roka razgrnitve imajo
komasacijski udeleženci čas, da podajo pripombe in predloge, ki so nato sprejeti v obravnavo in je
o njih odločeno v odločbi o novi razdelitvi zemljišč (ZKZ, 2011; 63. člen).
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Končni rezultat komasacije so kar se da zaokrožena zemljišča za posameznega komasacijskega
udeleženca. Zagotovljen mora biti dostop do novo razdeljenih zemljišč, hkrati pa komasacijski
postopek ne sme vplivati na morebitno poslabšanje dostopa do zemljišč, ki se nahajajo izven
komasacijskega območja (ZKZ, 2011; 64. člen).
Komasacijski udeleženci dobijo vrnjena zemljišča v približno enaki skupni vrednosti, kot so jih
vložili v komasacijski sklad. Razlika med skupno vrednostjo vloženih in dobljenih zemljišč je
zakonsko določena in ne sme presegati 5 % vrednosti in 15 % površine. Komasacijski udeleženec
mora presežek vrednosti vrnjenih zemljišč izravnati s plačilom razlike upravni enoti in obratno, če
je vrednost vrnjenih zemljišč manjša od vložene, razliko doplača upravna enota (ZKZ, 2011;
65. člen).
Za vrednotenje zemljišč se uporablja razvrščanje v vrednostne razrede, kjer se določi vrednost m2 v
cenilnih enotah, nato pa se na podlagi cenilnih enot določi vrednost v denarju. Takšna metoda
vrednotenja zemljišč temelji na oceni proizvodne sposobnosti zemljišč, ki jo določajo bonitetne
točke in vrednost prostora. Vrednotenje kmetijskih zemljišč izvede oseba s pooblastilom za
bonitiranje v skladu z določili ZEN. Elaborat vrednotenja zemljišč vsebuje tudi elaborat spremembe
bonitete zemljišč, ki se evidentirajo v zemljiškem katastru (ZKZ, 2011; 66. člen).
Če se izvede izgradnja poti, melioracijskih jarkov, vetrobranskih pasov ali drugih javnih objektov
in se posledično zato zmanjša skupna površina zemljišč ali se ta poveča iz drugih vzrokov, se
komasacijskim udeležencem, sorazmerno z vloženim deležem, dodeli manjša ali večja površina
(ZKZ, 2011; 67. člen).
Po razdelitvi komasacijskega sklada prenehajo služnosti in lastninske omejitve, če te niso več
potrebne, lahko pa se ustanovijo tudi nove (ZKZ, 2011; 68. člen). Hipoteke in druga stvarna
bremena se ponovno vpišejo na novo dodeljena zemljišča (ZKZ, 2011; 69. člen).
Upravna enota mora odločbo o novi razdelitvi zemljišč izdati najmanj v šestih mesecih po razgrnitvi
elaborata o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada. Takoj po vročitvi odločbe morajo
bodoči lastniki prevzeti na novo dodeljena območja, prejšnja zemljišča pa prepustiti novim bodočim
lastnikom (ZKZ, 2011; 70. člen). Polnopravni lastniki zemljišč postanejo z vpisom pravnomočne
odločbe o novi razdelitvi zemljišč v zemljiško knjigo (ZKZ, 2011; 71. člen).
Pritožbe podane na odločbo o novi razdelitvi zemljišč rešuje ministrstvo pristojno za kmetijstvo, ki
mora odločiti v šestih mesecih. Odločbo o novi razdelitvi je v primeru pritožbe mogoče razdružiti,
s tem pa postane pravnomočen le njen nesporen del (ZKZ, 2011; 72. člen).
Komasacije se izvaja s sredstvi, ki jih zagotovijo lastniki zemljišč, občina oziroma Republika
Slovenija iz proračuna ali pa je financiranje zagotovljeno iz drugih virov. Stroške komasacije lahko
krije tudi investitor infrastrukturnega objekta, če takšna gradnja za posledico pusti razdrobljena
zemljišča in s tem poslabša pogoje za kmetijsko proizvodnjo (ZKZ, 2011; 73. člen). Investitor krije
stroške nastale pri izvedbi vseh komasacijskih del, kar vključuje tudi stroške vpisa nove razdelitve
vključenih zemljišč v zemljiško knjigo in zemljiški kataster (ZKZ, 2011; 74. člen).
2.4.2

Nova izmera

Postopek izvajanja in evidentiranja nove izmere ureja 43. člen ZEN (2006). Določa velikost
obravnavanega območja, ki mora zajemati najmanj 10 parcel ali biti večje od 3 hektarov. Pogoj za
izvedbo nove izmere je, da se za najmanj polovico parcel na obravnavanem območju soglasno ugotovi
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vsaj del parcelne meje. Meje parcel se ne uredijo, če lastniki niso bili prisotni na mejni obravnavi, če
parcelna meja ni soglasno določena ali če se pokazana meja razlikuje od predlagane meje.
Postopek evidentiranja nove izmere uvede geodetska uprava po uradni dolžnosti ali naročnik oziroma
naročnica nove izmere. Za uvedbo postopka evidentiranja je zahtevan elaborat nove izmere. Geodetska
uprava ob pregledu prijave ne preverja, ali je bila vsem lastnikom omogočena udeležba. V zemljiški
kataster se evidentirajo soglasno določene meje in predlagane meje, ki so usklajene s podatki v
zemljiškem katastru (ZEN, 2006; 43. člen).
Za vodenje zapisnika mejne obravnave se smiselno upoštevajo določila 4. člena Pravilnika (Pravilnik o
urejanju mej in …, 2007), ki se uporablja pri drugih postopkih ureditve meje. Izjema je izjava o strinjanju
poteka meje, saj je v zapisniku treba navesti le kdo soglaša s predlagano mejo ali delom meje in kdo ne
soglaša. Geodet mora udeležence postopka nove izmere opozoriti, da bodo samo soglasno urejene meje
v zemljiškem katastru evidentirane kot urejene.
Pred začetkom mejne obravnave lahko geodet že vnaprej pripravi začetek zapisnika mejne obravnave
in ga nato dopolni na sami obravnavi. Namesto geodeta lahko zapisnik vodi tudi druga oseba, kar se v
zapisniku vpiše poleg imena in priimka te osebe. Podpišeta se oba, tako geodet kot tudi zapisnikar
(povzeto po Pravilnik o urejanju mej in …, 2007; 4. in 5. člen).
Obliko, vsebino in sestavine elaborata nove izmere določa Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in
evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru. Poleg standardnih sestavin elaborata mora elaborat nove
izmere vsebovati zapisnik mejne obravnave ter izračun površine parcel, ki imajo meje urejene ali pa
imajo urejen le del meje in izračun zahteva stranka (povzeto po Pravilnik o urejanju mej in …, 2007;
11. člen).
2.4.3

Nastavitev katastra

Nastavitev katastra je postopek, s katerim uredimo meje parcel na območjih, kjer zemljišča niso
evidentirana v zemljiškem katastru ali so le-ta po obliki in legi evidentirana drugače kakor jih dejansko
uživajo lastniki v naravi. Postopek se začne s sklepom, ki ga izda geodetska uprava. Prav tako zagotovi
sredstva za njegovo izvajanje. Financiranje nastavitve katastra lahko izvedejo tudi drugi zainteresirani
subjekti (ZEN, 2006; 141. člen).
Postopek za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, se začne z objavo sklepa o nastavitvi
zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način. Sklep vsebuje
opisno določeno mejo območja, datum začetka, izvajalca postopka, poziv neznanim imetnikom pravic
(da prijavijo podatke o zemljiščih in potrdijo sodelovanje v postopku) in rok izvedbe za posamezno fazo
postopka (ZEN, 2006; 142. člen).
Proces obsega zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, kateremu sledi izdelava predloga
nastavitve. V naslednjem koraku se izda poziv sodišču, kot upravljalcu zemljiške knjige, da začne
postopek nastavitve ali dopolnitve zemljiškega katastra. Na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča sledi
evidentiranje predloga nastavitve in podatkov o lastnikih zemljišč (ZEN, 2006; 142. člen).
Geodetska uprava, na podlagi vseh zbranih podatkov, izdela predlog nastavitve zemljiškega katastra, ki
kot obvezno prilogo vsebuje grafični prikaz evidentiranih parcelnih mej skupaj s parcelnimi številkami.
Izdelan predlog se skupaj s prilogo pošlje sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, kot poziv za začetek
postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige. Sodišče izda sklep, ko postane pravnomočen, lahko
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geodetska uprava v zemljiškem katastru evidentira predlog nastavljenega zemljiškega katastra in
lastnike parcel (ZEN, 2006; 142. člen).
Uporaba instrumenta v primerih, kjer evidentiranje podatkov zemljiškega katastra ni možno z izvedbo
postopka urejanja in evidentiranja meje, saj lastniki ne uživajo parcel na takšen način kot so evidentirane
v zemljiškem katastru, se postopa podobno kot ob neevidentiranih zemljiščih, z nekaj razlikami (ZEN,
2006; 143. člen).
Postopek se uvede z objavo sklepa o nastavitvi zemljiškega katastra na krajevno običajen način. Sklep
mora vsebovati opis določene meje območja, datum začetka, izvajalca postopka in rok izvedbe za
posamezno fazo postopka (ZEN, 2006; 143. člen).
Lastnike na obravnavanem območju se pozove, da priskrbijo podatke o zemljiščih in potrdijo
sodelovanje v postopku. Ker se dejansko posestno stanje v naravi ne ujema s podatki o zemljiškem
katastru se upoštevajo predvsem dokumenti obstoječih uradnih evidenc, dokumenti strank v postopku
ter zaslišanja strank (ZEN, 2006; 143. člen).
Naloga geodetske uprave je izdelava predloga nastavitve podatkov zemljiškega katastra in izdaja
odločbe o nastavitvi zemljiškega katastra. Iz odločbe je razvidno, katere parcele se ukinejo in katere so
novo nastale parcele s površinami, vrsto rabe in podatkom o lastniku. Kot prilogo vsebuje še grafični
prikaz evidentiranih mej in parcelnih številk. Dokončna odločba je osnova za evidentiranje
nastavljenega katastra in hkrati evidenca sprememb, ki jih potrebuje sodišče za ažuriranje zemljiške
knjige (ZEN, 2006; 143. člen).
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PREUREJANJE ZEMLJIŠČ NA HRVAŠKEM

Na izoblikovanje zemljiškega katastra in zemljiške knjige so tudi v Republiki Hrvaški vplivala različna
zgodovinska obdobja in s tem povezane politične ureditve. Ozemlje današnje Hrvaške je bilo v času
Avstro-Ogrske delno (izjema sta bili Dalmacija in Istra) pod madžarskim vplivom, zato sta se zemljiški
kataster in zemljiška knjiga različno razvijala (Občina Kali, 2016).
Glavni izziv, s katerim se spopada geodetska stroka na Hrvaškem, je zagotovitev ažurnosti in
povezanosti nepremičninskih evidenc. Zbirko podatkov o zemljiščih predstavljata zemljiška knjiga in
kataster nepremičnin, ki sta poleg neusklajenosti s posestnim stanjem pogosto tudi medsebojno
neskladna. Hrvaške evidence zemljišč so pogosto neusklajene s posestnim stanjem v naravi zaradi
različnih vzrokov, kar povzroča številne težave pri načrtovanju in upravljanju prostora. Neažurno stanje
je ovira pri načrtovanju in izvajanju naložb v gospodarstvo, kmetijstvo in prometno infrastrukturo
(Klekovič in sod., 2014).
V nadaljevanju je predstavljen kratek oris stanja hrvaškega katastra, zakonske določbe izvajanja
katastrske izmere in tehnične reambulacije ter predstavitev poteka izvedbe (nove) katastrske izmere na
Hrvaškem.
3.1

Hrvaški zemljiški kataster in njegovo vzdrževanje

Zemljiški kataster na Hrvaškem lahko glede na različna zgodovinska obdobja in takratne politične
ureditve delimo na (Roić in Paar, 2018):
- avstro-ogrski,
- jugoslovanski in
- današnji hrvaški kataster.
Po 1. svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske so bili v kasneje nastali Kraljevini Jugoslaviji sprejeti
različni zakoni in predpisi na področju zemljiškega katastra, ki so bili v glavnem le prevod starih
zakonov. Množična nova katastrska izmera se je v tistem času izvajala na območju Srbije, Makedonije
in Črne gore, saj katastrski operati na tem območju niso obstajali. Izmera je bila dokončana do leta 1923,
vendar njena kakovost ni bistveno presegala dotedanje grafične izmere. Z uvedbo državnega
koordinatnega sistema z Gauß-Krügerjevo kartografsko projekcijo so se, za izdelavo katastrskih načrtov
v različnih merilih, začele uporabljati numerične metode izmere. Prepričanje o odvečnosti zemljiške
knjige in zemljiškega katastra takoj po 2. svetovni vojni se je spremenilo z Uredbo o katastru zemljišča
(hrv. Uredba o katastru zemljišta), ki je bila sprejeta 1953. Začela se je obnova katastrskih operatov po
katastrskih občinah, kar pa ni spremenilo zapostavljenosti zemljiške knjige. V okviru katastrskih izmer
se je zajemala tudi topografska vsebina, saj so želeli razširiti uporabnost katastra še na področje
prostorskega načrtovanja in gradnje, vendar je bila namera neuspešna (Roić in Paar, 2018).
Grafična izmera izvedena v 19. stoletju je osnova za grafične in opisne podatke današnjega hrvaškega
katastra na približno 70 % ozemlja (slika 2) (Klekovič in sod., 2014). Od uvedbe državnega
koordinatnega sistema je bil kataster v nekdanji Jugoslaviji obnovljen s ponovnimi izmerami na 25 %
hrvaškega ozemlja. Vendar je bila kakovost teh podatkov še vedno nižja od danes zahtevane kakovosti
(Roić in Paar, 2018). Pomembne pri vzpostavitvi numeričnega katastra so bile vedno tudi komasacije.
V času Jugoslavije so se komasacije začele izvajati v 30. letih prejšnjega stoletja in so trajale vse do leta
1990. S komasacijami so uredili nekje 10 % hrvaškega ozemlja. Poleg komasacij in klasične nove
izmere so se v manjšem obsegu izvajale tudi fotogrametrične metode katastrske izmere (Občina Kali,
2016).
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Slika 2: Prikaz različnih metod izmere na ozemlju Republike Hrvaške (Klekovič in sod., 2014: str. 4).
Figure 2: Presentation of different cadastral surveying methods used in Croatia (Klekovič in sod., 2014:
p. 4).

Leta 1999 je bil zemljiški kataster preimenovan v kataster nepremičnin. Namesto topografske vsebine,
ki ni bila več obvezna, je državna geodetska služba izdelovala ortofote (Roić in Paar, 2018). Zemljiški
kataster, ki je bil osnovan na preteklih zakonskih določilih, je še vedno v uporabi in bo tudi v prihodnje,
dokler ne bo evidenca katastra nepremičnin vzpostavljena za vse katastrske občine. Večina analognih
podatkov zemljiške knjige in zemljiškega katastra je bila digitalizirana do leta 2010 (Občina Kali, 2016).
Od leta 2000, ko je pristojnost na področju urejanja katastrskega sistema prešla na Državno geodetsko
upravo (DGU), tečejo postopki obnove in izboljšanja obstoječih podatkov. Izvaja se sistematična
obnova katastra znotraj občin in homogenizacija katastrskih načrtov, z namenom izboljšanja kakovosti
in zagotovitve zveznega podatkovnega sloja katastrskih načrtov na celotnem ozemlju države (Klekovič
in sod., 2014; Roić, 2015). Izboljšanje kakovosti podatkov katastra s postopkom homogenizacije
omogoča večjo stopnjo ujemanja z dejanskim stanjem. Vendar, ker je neujemanje dejanskega stanja s
stanjem v evidencah ponekod preveliko in obstajajo le podatki grafične izmere, je edina rešitev izvedba
nove izmere (Klekovič in sod., 2014).
Postopki, ki se tudi danes uporabljajo za ažuriranje in usklajevanje katastra nepremičnin in zemljiške
knjige z dejanskim stanjem, so (občina Kali, 2016):
- katastrska izmera,
- tehnična reambulacija in
- postopki posamičnega preurejanja.
Vrsta postopka se izbere glede na rezultate, ki jih dobimo s primerjavo katastrskega načrta z lastniškimi
listinami in z ortofotom. Če je treba uskladiti meje za največ 30 % parcel, se na območju izvede tehnična
reambulacija. Če je delež parcel, ki potrebujejo uskladitev mej, večji kot 30 %, se na območju izvede
katastrska izmera (nova izmera). Prednost pri izvedbi postopka ima, v primeru večjega števila
katastrskih občin, tista, kjer je potreba po ureditvi stanja v katastru večja. Do leta 2016 so bile katastrske
izmere izvedene na približno 10 % ozemlja Republike Hrvaške (Občina Kali, 2016).
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Zakonski okvir na področju katastra nepremičnin in katastrske izmere na Hrvaškem

Področje katastra nepremičnin in katastrske izmere je v Republiki Hrvaški urejeno z Zakonom o državni
izmeri in katastru nepremičnin (hrv. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina), ki ga je parlament
sprejel leta 2007 in je do danes doživel številne dopolnitve. Zakon natančneje ureja državno izmero,
kataster nepremičnin, register prostorskih enot, nacionalno infrastrukturo prostorskih podatkov,
geodetsko delo v lokalni samoupravi, geodetska dela za posebne potrebe, pristojnost pri državni izmeri
in katastru nepremičnin ter opravljanje teh nalog, organizacija DGU, hranjenje in uporaba podatkov ter
nadzor nad postopki državne izmere in katastra nepremičnin (Zakon o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina, 2007).
V nadaljevanju smo predstavili le člene Zakona o državni izmeri in katastru nepremičnin, ki se nanašajo
na področje katastrskih podatkov in postopek nove izmere na Hrvaškem. Državno izmero in tehnično
reambulacijo natančneje določa Pravilnik o katastrski izmeri in tehnični reambulaciji (hrv. Pravilnik o
katastrskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji).
S 3. členom zakona je določeno, da so podatki državne izmere in katastra nepremičnin javni, razen v
primeru, ko je z zakonom določeno drugače (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 2007).
V 5. členu je določeno, da se dela na področju državne izmere in katastra nepremičnin izvajajo v okviru
petletnih (sprejme parlament) in letnih programov (sprejme vlada). S programom se določi območja, na
katerih bodo izvedena temeljna geodetska dela, topografske izmere in državne karte, izmera in
označevanje državne meje, izdelava katastra nepremičnin in vir financiranja. Sredstva za izvedbo
programa, izdelavo in vzdrževanje katastra nepremičnin se priskrbijo iz državnega proračuna in drugih
virov. Za zagotovitev sredstev potrebnih za izvedbo del na področju državne izmere in katastra
nepremičnin lahko sodelujejo županije, mesta, občine in druge zainteresirane pravne in fizične osebe.
Enote lokalne samouprave se lahko odločijo, da v financiranje postopkov vključijo pravne in fizične
osebe, ki so nosilci lastninske pravice na obravnavanih parcelah (Zakon o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina, 2007).
Tretji del zakona ureja področje katastra nepremičnin. V 19. členu so določena dela, ki se izvajajo na
področju katastra nepremičnin in obsegajo (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 2007):
- določanje katastrskih prostorskih enot,
- katastrsko izmero in tehnično reambulacijo,
- vzpostavitev in vzdrževanje operatov nepremičninskega katastra,
- vzdrževanje katastra zemljišč in njegov postopen prehod na kataster nepremičnin ter
- posamičen prenos katastrskih parcel v kataster nepremičnin.
Katastrska izmera je definirana v 27. členu in je določena kot postopek zbiranja in obdelave vseh
podatkov, ki so potrebni za določitev parcel, evidentiranje stavb ali drugih objektov, evidentiranje
posebnih pravnih režimov na zemljiščih in rabo zemljišča ter za izdelavo operata katastra nepremičnin
(Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 2007).
Z 28. členom je definirana tehnična reambulacija. Gre za postopek omejenega zbiranja in obdelave
podatkov, ki se izvede z istim namenom kot katastrska izmera. Podatki se prevzamejo iz obstoječega
katastra zemljišč, nato sledi obdelava in prilagoditev podatkov do te mere, da so primerni za kataster
nepremičnin (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 2007).
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Katastrska izmera ali tehnična reambulacija se izvedeta na območju cele katastrske občine ali na njenem
delu, ki pa mora biti natančno določen, skupaj z navedbo vključenih parcel (Zakon o državnoj izmjeri i
katastru nekretnina, 2007; povzeto po 23. členu).
V okviru izvedbe katastrske izmere ali tehnične reambulacije se določijo tudi (Zakon o državnoj izmjeri
i katastru nekretnina, 2007; povzeto po 30. členu):
- podatki o mejah,
- naslov parcele,
- raba parcele in njenih delov,
- površina parcele in površina delov, ki imajo drugačno namembnost in
- podatki o posebnih pravnih režimih.
Podatek o parcelni meji in naslovu parcele se uporabi za določitev oblike in položaja same parcele v
prostoru. Potek parcelne meje se določi skupaj z imetnikom lastninske pravice na nepremičnini. Za
parcele, katerih meje lastnik ne označi, se uporabijo katastrski podatki (Zakon o državnoj izmjeri i
katastru nekretnina, 2007; povzeto po 31. členu).
V 32. členu je obravnavana vrsta rabe, ki se lahko dodeli parceli ali njenemu delu, glede na vrsto rabe
zemljišča. Različne rabe se določijo znotraj kmetijskih in gozdnih zemljišč, celinskih voda, morja,
naravnih neplodnih zemljišč, pozidanih zemljišč in drugih, določenih z različnimi zakoni ali predpisi
(Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 2007).
V postopku katastrske izmere ali tehnične reambulacije se zbirajo tudi podatki o imetnikih stvarnih
pravic na nepremičninah, ki temeljijo na razpoložljivih dokumentih in se na javni razgrnitvi obravnavajo
kot dodatni podatki (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 2007; povzeto po 40. členu).
Na podlagi izvedene katastrske izmere ali tehnične reambulacije se izdela končni elaborat, ki obvezno
vsebuje katastrski načrt, pregledno karto in popisne liste. Elaborat se javno razgrne, o potrditvi se obvesti
ministrstvo za pravosodje in pristojno občinsko sodišče (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina,
2007; povzeto po 41. členu).
Parcela, ki je določena s postopkom nove izmere ali katastrske reambulacije, se uvrsti na posebni
seznam, kjer v primeru javne razgrnitve predstavlja zasebno lastnino. Na isti seznam (popisni list) se
lahko na zahtevo lastnika uvrsti večje število parcel, ki so nato na javni razgrnitvi prikazane kot skupna
nepremičnina (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 2007; povzeto po 42. členu).
V 43. členu je za način zbiranja in ravnanja s podatki, pridobljenimi v katastrski izmeri ali tehnični
reambulaciji, in za postopke, ki se izvajajo v okviru omenjenih postopkov, določeno ravnanje v skladu
s Pravilnikom o katastrski izmeri in tehnični reambulaciji (Zakon o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina, 2007).
S 44. členom je določeno, da se katastrske izmere in tehnične reambulacije izvajajo v okviru sprejetih
programov. Pri izvajanju katastrske izmere in tehnične reambulacije se ustrezno uporabljajo predpisi na
področju prostorskega načrtovanja in gradnje (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 2007).
Odločbo o uvedbi postopka katastrske izmere ali tehnične reambulacije izda DGU sporazumno z
ministrstvom pristojnim za pravosodje. Hkrati mora biti odločba usklajena s sprejetim letnim oziroma
petletnim programom. Odločba se objavi v uradnem glasilu Republike Hrvaške »Narodne novine« in v
drugih javnih glasilih, z namenom obveščanje lastnikov na obravnavanih območjih. Lastniki so v roku,
določenemu v odločbi, dolžni na lastne stroške z vidnimi označbami označiti meje parcel, ki jih imajo
v lasti, na katerih imajo druge pravice ali parcele upravljajo. Regionalni uradi za kataster ali zagrebški
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urad sicer sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev pravilne in pravočasne označitve mej zemljišč, ki
jo tudi strokovno nadzorujejo. Lastniki zemljišč so na označitev mej povabljeni pisno. Pri označevanju
mej imajo na voljo brezplačno pomoč. V primeru ne označitve mej zemljišč, se ta vseeno označijo
vendar strošek nosijo lastniki. Strošek odprave napak, nastalih zaradi neoznačenih mej, se prav tako
zaračuna lastniku nepremičnine (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 2007; povzeto po 45.
členu).
Na podlagi podatkov pridobljenih v postopku katastrske izmere ali tehnične reambulacije tekom javne
razgrnitve in prevzetih podatkov iz obstoječe ali obnovljene zemljiške knjige se izdela operat katastra
nepremičnin. Javno razgrnitev vodi komisija DGU, ki jo imenuje direktor, sočasno in v povezavi z
vzpostavitvijo ali obnovo zemljiške knjige. Komisija je upravičena do ustreznega nadomestila, višino
katerega določi direktor DGU, če so sredstva zagotovljena iz državnega proračuna ali drugih virov.
Osebe, ki so imetniki pravic na nepremičninah, morajo na javni razgrnitvi pisno potrditi, da so bili s
pridobljenimi podatki seznanjeni in se z njimi strinjajo. Na javni razgrnitvi se vodi knjiga pritožb. V
primeru podane pritožbe se po potrebi obvezno opravi terenski ogled, na podlagi katerega se nato
podatki v elaboratu popravijo ali ne. Spremenjeni podatki se morajo prav tako prikazati na javni
razgrnitvi. Neutemeljene pritožbe se zavrnejo z odločbo izdano v upravnem postopku, zoper katero je
možna pritožba. Javne razgrnitve določi direktor DGU s pravilnikom (Zakon o državnoj izmjeri i
katastru nekretnina, 2007; povzeto po 46. členu).
Katastrski operat se začne uporabljati sočasno z nastavitvijo zemljiške knjige, ki temelji na odločitvi
direktorja DGU. Odločitev direktorja DGU je odvisna od obvestila o datumu nastavitve zemljiške
knjige, ki ga prejme od ministrstva pristojnega za pravosodje in, ki temelji na pripravljenih
zemljiškoknjižnih vložkih po opravljeni katastrski izmeri ali tehnični reambulaciji. Pred uporabo operata
katastra nepremičnin se vanj vpišejo podatki iz zemljiške knjige. Do sprejetja novega katastrskega
operata se uporablja dotedanji katastrski operat. Po zamenjavi pa se ukinjen katastrski elaborat hrani v
regionalnem uradu za kataster ali v katastrskem uradu Zagreb (Zakon o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina, 2007; povzeto po 47. členu).
Imetniki pravic na nepremičninah so vsako spremembo dolžni sporočiti regionalnemu katastrskemu
uradu ali katastrskemu uradu Zagreb, v roku 30 dni od njenega nastanka, če ta vpliva na podatke katastra
nepremičnin. Za spremembe, ki jih imetnik pravic ugotovi sam ali za njih izve na drug način, se sproži
postopek za spremembo podatkov po uradni dolžnosti. Fizična ali pravna oseba mora poleg prijave o
spremembah priložiti še elaborat, ki je tehnična osnova za vpis sprememb. Če imetnik pravic sprememb
ne prijavi, sam nosi stroške izdelave elaborata za vnos sprememb (Zakon o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina, 2007; povzeto po 57. členu).
V pripravi je sprememba Zakona o državni izmeri in katastru nepremičnin, ki je v fazi prve obravnave.
V predlogu zakona so predvidene tudi spremembe na področju državne izmere in katastra nepremičnin,
pristojnost in izvajanje del ter hranjenje in uporaba podatkov za ti dve področji (DGU, 2018).
3.3

Izvajanje (nove) katastrske izmere v praksi na Hrvaškem

Izvedba katastrske izmere se je v različnih obdobij spreminjala, predvsem v odvisnosti od metode
izmere. V 19. stoletju se je uporabljala grafična metoda merjenja z mersko mizico. Po 1. svetovni vojni
so se izmere vršile z numeričnimi metodami. Najprej sta bili v uporabi ortogonalna in polarna metoda,
kasneje fotogrametrija in satelitske metode. Danes se za potrebe katastrske izmere uporabljajo polarna
metoda, fotogrametrija in GNNS-meritve (RTK) (Roić in Paar, 2018). Grafikon 1 predstavlja uporabo
različnih geodetskih metod izmere v odvisnosti od časovnega obdobja.
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Grafikon 1: Prikaz uporabe geodetskih metod izmere po letih (povzeto po Roić in Paar, 2018: str. 46).
Graph 1: An overview of the used surveying methods by years (summarized according to Roić in Paar,
2018: p. 46).

Nova katastrska izmera se je po letu 2000 izvajala v okviru različnih programov in virov financiranja.
DGU je v obdobju 2001–2005 zastavil projekt »Program državne izmere in katastra nepremičnin« (hrv.
Program državne izmjere i katastra nekretnina), s katerim je skušal vzpostaviti ažurnost in skladnost
podatkov hkrati pa zagotoviti pravno varnost lastnikom nepremičnin. V letu 2003 je sredstva za
izvajanje nove izmere v sklopu programa »Urejena zemlja« (hrv. Uređena zemlja) v obliki posojila
omogočila Svetovna banka. Na območju reke Neretve so sredstva za izvajanje novih izmer, na približno
18.000 ha, zagotovili s programom Vlade Republike Hrvaške. Del novih izmer je potekal v okviru
Državnega programa za otoke, del na podlagi dogovorov z enotami lokalne samouprave, ki so projekt
skupaj z DGU tudi financirale, in del v sklopu programov za kmetijska območja s posebnim pomenom.
Kljub uspešnosti zastavljenega programa pa po letu 2005 novega načrta ni bilo, zato so se nadaljnje
aktivnosti v večji meri izvajale počasi, ne dovolj planirano in z omejenim financiranjem – glej (Klekovič
in sod., 2014).
Na uspešnost zgoraj omenjenih programov je najbolj vplival problem javne razgrnitve podatkov
katastrske izmere in obnovljene zemljiške knjige. Trajanje katastrske izmere je določeno s pogodbo med
izvajalcem del in navadno ne traja več kot 2 leti, vendar morata podatke izmere pred javno razgrnitvijo
pregledati katastrska in sodna komisija. Zaradi različnih razlogov, kot so premalo kadra,
neopremljenost, slaba organiziranost in velika količina podatkov, kontrola podatkov traja več kot sama
izmera in velikokrat ni videti zaključka projekta (Klekovič in sod., 2014).
Preglednica 1: Pregled izvajanja novih katastrskih izmer med letoma 2000 in 2012 na Hrvaškem (povzeto
po Klekovič in sod., 2014: str. 6).
Tabel 1: The implementation of new cadastral surveys between 2000 and 2012 in Croatia (summarized
according to Klekovič et al., 2014: p. 6).

Nove katastrske izmere,
katerih podatki so v
uporabi
Nove katastrske izmere,
ki so v postopku javne
razgrnitve
Nove katastrske izmere,
ki so pripravljene za
javno razgrnitev
Nove katastrske izmere,
ki so v delu
Skupaj

Število k. o.

Ozemlje
Hrvaške
[%]

Površina
[ha]

Ozemlje
Hrvaške
[%]

Število
parcel

Ozemlje
Hrvaške
[%]

112

3,3

118.214

2,1

276.984

2,0

68

2,0

80.569

1,4

301.395

2,1

47

1,4

37.057

0,7

123.524

0,9

86

2,6

59,488

1,1

284.216

2,0

313

9,3

297.838

5,3

997.244

7,0
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V preglednici 1 je predstavljeno stanje (obseg območij in število k. o.) izvajanja novih katastrskih izmer
od leta 2000 do začetka leta 2012 na Hrvaškem.
Trajanje javne razgrnitve je odvisno od velikosti območja, števila parcel, sporov in pritožb strank ter
uspešnosti katastrske in sodne komisije. Izkušnje so različne, razgrnitev lahko traja od 6 mesecev pa vse
do nekaj let, obstajajo pa tudi izjemni primeri, ko se je postopek zavlekel za 10 let ali več (Klekovič in
sod., 2014).
3.3.1

Postopkovni proces izvajanja hrvaške (nove) katastrske izmere

Katastrska izmera je postopek, s katerim se določijo zemljiške parcele, dejanska raba in imetniki pravic
na nepremičninah. V okviru katastrske izmere se zajame tudi vse zgrajene in naravne objekte. Izvedena
mora biti na način, ki omogoča vsakokratno vzpostavitev stanja kakršno je bilo v času izmere (Mađer
in Roić, 2011).
Začetek projekta katastrske izmere določi in njegovo izvajanje naroči DGU. V začetni fazi se na javnem
razpisu izbere najugodnejši izvajalec, s katerim se podpiše pogodba za določen čas. Z namenom
seznanitve vseh zainteresiranih s postopkom izvedbe katastrske izmere so vse uradne informacije na
voljo na spletni strani DGU in od leta 2011 tudi na portalu javnih naročil (hrv. Portal javne nabave).
Uradne odločbe o katastrski izmeri se objavijo na portalu »Narodne novine«, odločbe o začetku uporabe
novega katastrskega operata pa se objavijo na spletnih straneh DGU. Odločbo o katastrski izmeri izda
DGU v dogovoru z Ministrstvom za pravosodje, upravo in lokalno samoupravo. Nova katastrska izmera
se izvede za celotno katastrsko občino ali za njen del (Pivac, Roić, 2017).
Po podpisu pogodbe med naročnikom (DGU) in izvajalcem (pooblaščeno geodetsko podjetje) sledi
prevzem obstoječih podatkov katastrskega operata, zemljiške knjige in registra prostorskih enot. V
postopku katastrske izmere poleg naročnika in izvajalca sodelujejo tudi lastniki pravic na
nepremičninah, ki jim je dodeljena naloga označitve mej med parcelami (Pivac in Roić, 2017). Podatki
obstoječih evidenc so lahko v primeru velikega neskladja med posestnim stanjem in stanjem v evidencah
neuporabni. Lahko pa so takšni podatki še vedno uporabni za namene obveščanja o katastrski izmeri ali
pri pozivanju lastnikov k označitvi meja. Podatki o katastru se prevzamejo v centralnem uradu, podatki
iz zemljiške knjige se prevzamejo iz zemljiškoknjižnega oddelka pristojnega občinskega sodišča preko
ustreznega katastrskega urada, podatki o ulicah in trgih pa se prenesejo iz registra prostorskih enot
(Mađer in Roić, 2011).
Pooblaščeno geodetsko podjetje pisno pozove imetnike pravic na označitev poteka mej obravnavanih
parcel. Imetniki pravic na nepremičninah, ki so predmet katastrske izmere, so dolžni v določenem roku,
s trajnimi oznakami vidno označiti meje zemljišča, ki ga imajo v lasti, so imetniki drugih pravic na njem
ali zemljišče upravljajo (upravitelji občinskih, javnih in drugih dobrin). Pri tem imajo v vnaprej
določenih terminih na voljo brezplačno strokovno pomoč. Nadzor nad označitvijo vrši področni urad za
kataster, ki lastnikom z različnimi ukrepi omogoča pravilno in pravočasno označitev mej. Če imetnik
pravic na svojih parcelah ne označi mej, se le-te označijo na njegove stroške. Skico označenih mej izdela
izvajalec katastrske izmere in vsebuje prikaz vseh lomnih točk označenih mej parcel. Izdelava skice je
obvezna ne glede na izbrano metodo izmere. Pri izdelavi skice so geodetu v pomoč obstoječi katastrski
načrti, ortofoto ali fotografski posnetki iz morebitnih predhodnih merjenj, ki jih hrani DGU (Mađer in
Roić, 2011).
Katastrska izmera se izvede v državnem koordinatnem sistemu in obsega zbiranje tehničnih in opisnih
podatkov o zemljiščih. Izmerijo se vse lomne točke označenih meja ter meje znotraj ene parcele, če te
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razmejujejo različne vrste dejanske rabe. Dejanska raba se zabeleži v opisnih podatkih parcele ali
njenega dela. Predmet terenske izmere so tudi stavbe in drugi objekti (Mađer, Roić, 2011).
Podatki, pridobljeni med samo izmero, se skupaj z ostalimi podatki obdelajo in pripravijo v skladu s
predpisi ter se kot taki uporabijo za izdelavo elaborata katastrske izmere. Sestavine elaborata so
naslednje: elaborat geodetske osnove, ortofoto in digitalni model reliefa, pregledna skica razdeljena na
detajlne liste katastrskega načrta, skica izmere, digitalni katastrski načrt, pregledna katastrska karta,
popis zemljiških parcel, popis stavb in drugih objektov, popisni listi, seznam območij posameznih vrst
rabe, seznam območij posebnih pravnih režimov, popis naslovov katastrskih parcel, popis hišnih številk,
popis oseb, dodatne skice izmere in tehnično poročilo (Mađer in Roić, 2011).
Po obdelavi vseh podatkov, pridobljenih s katastrsko izmero in izdelavo elaborata nove izmere, sledi
javna razgrnitev pred sodno katastrsko komisijo, ki se začne s pisnim pozivom imetnikov pravic na
nepremičninah. Javna razgrnitev poteka po vnaprej pripravljenem razporedu in v zato pripravljenem
prostoru. Zatem sledi razprava o podatkih katastrske izmere, ki poteka tako, da se predstavijo podatki iz
popisnih listov, ki so sestavni del elaborata katastrske izmere. Popisni list se izdela ločeno za vsakega
imetnika pravic na nepremičnini in vsebuje podatke o imetniku pravic ter podatke o samem zemljišču.
Poleg popisnega lista se kot dodatek k predstavitvi podatkov uporabijo katastrski načrt s podloženim
ortofotom, skice izmere, abecedni seznam oseb in seznam površin parcel. Javna razgrnitev, ki jo vodi
katastrska komisija, se izvaja istočasno z vzpostavitvijo ali obnovo zemljiške knjige, za katero je
pristojna zemljiškoknjižna komisija. Vsaki stranki je s strani katastrske komisije izdan overjen prepis
njihovega popisnega lista, ki ga stranka podpiše in s tem potrjuje, da je z navedenimi podatki seznanjena
in se z njimi strinja. Če se stranka s katerim od podanih podatkov ne strinja, lahko podpis odkloni in
vloži pritožbo, ki se vpiše v knjigo pritožb. Na podlagi pritožbe se izvede terenski ogled ali, če ta ni
potreben, kontrola v pisarni. V primeru utemeljene pritožbe je treba podatke v elaboratu popraviti in
ponovno razgrniti javnosti. Neutemeljene pritožbe se zavrnejo z odločbo izdano v upravnem postopku,
na katero je kasneje možna pritožba (Mađer in Roić, 2011).
Na osnovi podatkov, zbranih s katastrsko izmero, pridobljenih z javno razgrnitvijo elaborata katastrske
izmere in prevzetih iz vzpostavljene ali obnovljene zemljiške knjige, se izdela katastrski operat katastra
nepremičnin, ki se začne uporabljati skupaj z dnem nastavitve zemljiške knjige. Obstoječi katastrski
operat se, z začetkom uporabe novega katastrskega operata, preneha uporabljati (Mađer in Roić, 2011).
Rezultat (nove) katastrske izmere predstavljajo posodobljeni in medsebojno usklajeni podatki v
evidencah – katastru nepremičnin in zemljiški knjigi (Kunić, 2011).
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ANALIZA POSTOPKOV KATASTRSKEGA PREUREJANJA V SLOVENIJI

V tem poglavju podrobneje analiziramo postopke katastrskega preurejanja zemljišč v Republiki
Sloveniji, kjer posebej obravnavamo kriterije in omejitve pri uvajanju in sami izvedbi teh postopkov.
4.1

Pregled katastrskih postopkov

S katastrskimi postopki urejamo in preurejamo zemljišča ter tako posodabljamo podatke v
nepremičninskih evidencah. Pregledna shema katastrskih postopkov v Republiki Sloveniji po veljavni
zakonodaji je prikazana na sliki 3. Iz sheme je razvidno, pri katerih katastrskih postopkih se potek
parcelne meje spremeni in pri katerih se le-ta uredi. Naj opomnimo, da so postopki spreminjanja
dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru omejeni, saj gre za gostujoči podatek.
POSTOPKI
ZEMLJIŠKEGA
KATASTRA
UREJANJE IN
EVIDENTIRANJE MEJE

SPREMINJANJE MEJE
PARCELE

OSTALI POSTOPKI

Urejanje in evidentiranje
meje (pogojno)

Parcelacija

Evidentiranje zemljišča
pod stavbo

Nova izmera

Komasacija

Spreminjanje bonitete
zemljišče

Označitev meje v naravi
(ni upravni postopek)

Izravnava meje
(pogojno)

Spreminjanje dejanske
rabe zemljišča

Nastavitev katastra

Slika 3: Pregled postopkov zemljiškega katastra v Sloveniji (povzeto po Lisec, 2014).
Figure 3: Review of land cadastral procedures in Slovenia (summarized according to Lisec, 2014).

Katastrsko urejanje zemljišč zajema postopke določitve poteka meja pravic v naravi, po podatkih
zemljiškega katastra (na primer nova izmera). Pri katastrskem preurejanju zemljišč pa gre za
spreminjanje poteka meja pravic (na primer nastavitev katastra) ali ustvarjanje novih meja pravic (na
primer komasacija) (Čeh in sod, 2011). Toda »pojem »preurejanje zemljišč« pogosto zmotno povežemo
le s katastrskimi postopki množičnega preurejanja zemljišč. Preurejanje zemljišč pomeni namensko
spreminjanje zemljiških parcel po legi, obliki in velikosti ter s tem povezano spreminjanje lastninskih in
drugih pravic na zemljiščih v upravno vodenih postopkih, vključujoč spremljajoče ukrepe, ki služijo
izboljšanju pogojev za smotrno rabo zemljišč« (Mozetič in Lisec, 2014, str. 9). Pri urejanju in
preurejanju zemljišč je treba slediti smernicam trajnostnega prostorskega razvoja, ki zagotavljajo
smotrno rabo in včasih zahtevajo tudi spremembo parcelne in lastninske strukture zemljišč. Delitev
katastrskih postopkov lahko v grobem izvedemo glede na obseg zemljišč, na katerih se ti postopki
izvajajo, in glede na to, ali se potek parcelne meje določi popolnoma na novo, se spremeni ali le statusno
uredi (urejena meja) (Mozetič in Lisec, 2014). Smiselna ureditev katastrskih postopkov je prikazana v
preglednici 2.

32

Čampa, A. 2018. Možnosti parcelnega preurejanja zemljišč v okviru katastrskih postopkov.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program II. stopnje Geodezija in geoinformatika.

Preglednica 2: Razvrstitev katastrskih postopkov glede na obseg izvajanja in določitev poteka parcelne
meje.
Tabel 2: Classification of cadastral procedures according to the scope of implementation and the
determination of the course of the land border.
Katastrsko urejanje

Katastrsko preurejanje

Množični postopek

nova izmera

nastavitev katastra,
komasacija

Posamični postopek

mejna obravnava

izravnava meje,
parcelacija

Nova izmera, nastavitev katastra in komasacije so postopki zemljiškega katastra, ki jih lahko uvrstimo
med postopke množičnega urejanja in preurejanja zemljišč. Ostali, individualni postopki zemljiškega
katastra – mejna obravnava, izravnava meje, parcelacija – se prav tako izvajajo samostojno vendar v
manjšem obsegu (na geografsko majhnih območjih), lahko pa jih uporabimo v sklopu množičnega
urejanja in preurejanja zemljišč kot dodatno storitev po naročilu lastnikov. Velja omeniti, da se
parcelacija lahko izvaja tudi kot množičen postopek, na primer parcelacija po podrobnem prostorskem
načrtu, ki pa jo v magistrskem delu ne bomo posebej obravnavali.
4.2

Kriteriji za uvedbo in izvajanje individualnih in množičnih postopkov katastrskega
urejanja in preurejanja zemljišč

Kriteriji za uvedbo in izvajanje katastrskih postopkov so podani ločeno za individualne postopke
(preglednica 3 in preglednica 4) in ločeno za množične postopke (preglednica 5 in preglednica 6).
Glavni vir za oblikovanje kriterijev uvedbe in izvedbe katastrskih postopkov je veljavna zakonodaja,
katere določila so predstavljena na koncu drugega poglavja (2.4 Zakonodaja na področju…). S pomočjo
preglednic smo želeli pregledno in na enem mestu predstaviti kriterije, na podlagi katerih se lahko
odločamo o izbiri najustreznejšega katastrskega postopka. Pregled je nadalje služil za kritično presojo
teh kriterijev in oblikovanje predloga za dopolnitev kriterijev, saj vsaj pri množičnih postopkih
katastrskega urejanja in preurejanja zemljišč nove izmere in nastavitve katastra trenutna zakonska
določila ne omogočajo enolične izbire optimalnega postopka urejanja oziroma preurejanja zemljišč.
Dejstvo, da nekateri izmed kriterijev pri določenem katastrskem postopku niso zapisani in določeni,
smo označili z »/«, kjer smo na določenih mestih v okroglem oklepaju dodali besedni zvezi »ni
relevantno«, če menimo da vsebina oziroma kriterij ni pomemben, ali »zakonsko ni določeno«, če
menimo, da bi moral biti kriterij v prihodnosti zakonsko določen. Samo uporaba črtice (/) pomeni, da
kriterij sicer ni pomemben oziroma odločilen, lahko pa bi bil tudi določen.
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Preglednica 3: Kriteriji za uvedbo individualnih postopkov urejanja in preurejanja zemljišč.
Tabel 3: Criteria for the introduction of individual procedures of land arrangements and rearrangements.
UREJANJE
Ureditev meje (mejna
obravnava)
UVEDBA
Namen

določitev poteka meje
parcele v naravi,
evidentiranje nespornih mej
parcel z višjo natančnostjo
– položajna izboljšava
podatkov katastra,
zmanjšanje tveganj za
sosedske spore

PREUREJANJE
Izravnava

Parcelacija

spreminjanje
problematičnega poteka
dela meje, zagotavljanje
pravilnejše oblike parcel,
evidentiranje nespornih mej
parcel z višjo natančnostjo
– položajna izboljšava
podatkov katastra, lažja
uporaba parcel

spreminjanje parcelne
strukture, evidentiranje
nespornih mej parcel z višjo
natančnostjo – položajna
izboljšava podatkov
katastra, bolj ekonomična
raba parcel (velja za
združevanje parcel)

Dejanska raba zemljišč

/
(ni relevantno)

/
(ni relevantno)

Parcelna struktura

/
(ni relevantno)

Lastniška razdrobljenost

/
(ni relevantno)

parcelna meja ima več
lomov, parcele oziroma del
meje parcele so izrazito
nepravilnih oziroma
neustreznih oblik
/
(ni relevantno)

Delež neskladnosti
posestnega stanja s
stanjem v
nepremičninskih
evidencah
Delež nedostopnosti preko
javnih poti

/
(zakonsko ni določeno)

/
(zakonsko ni določeno)

razdelitev lastniškega
deleža v naravi, parcelacija
dolžinskih objektov,
razlastitev, razdružitve
zemljišč agrarne skupnosti
(velja za delitev parcel)
lastnik, solastnik, skupni
lastniki; razlastitveni
upravičenec ali investitor
izvedbe načrtovane
prostorske ureditve; državni
organ ali organ
samoupravne lokalne
skupnosti
/
lahko akt državnega organa
ali organa samoupravne
lokalne skupnosti (glede na
namen)
100 % (v primeru delitve
parcele v lasti solastnikov,
skupnih lastnikov);
1 lastnik (delitev ali
združitev parcel, ki so v
lasti zgolj 1 lastnika);
strinjanje lastnikov ni
potrebno (v primeru
razlastitve)
najmanj dve parceli za
združevanje in najmanj ena
parcela za delitev
/
(ni relevantno, izjema so le
omejitve pri gozdnih
parcelah)
parcele z majhno površino
(zaželena združitev)
parcele z veliko površino,
nekoč skupne posesti
(delitev)
pravno stanje na parcelah,
ki se združujejo, ali na
parceli, ki se deli, mora biti
enako
/
(zakonsko ni določeno)

/
(ni relevantno)

/
(zakonsko ni določeno)

/
(zakonsko ni določeno)

Vložitev predloga za
uvedbo postopka

lastnik, solastnik, skupni
lastniki

Dodatni pogoj za uvedbo
Pravni akt uvedbe

lastnik, solastnik, skupni
lastniki

/
/

/
/

Delež lastnikov, ki se
strinjajo z uvedbo

vsaj 1 lastnik

100 %

Območje izvedbe

najmanj dve parceli

najmanj dve parceli
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Preglednica 4: Kriteriji za izvedbo individualnih postopkov urejanja in preurejanja zemljišč.
Tabel 4: Criteria for the execution of individual procedures of land arrangements and rearrangements.
UREJANJE
Ureditev meje (mejna
obravnava)
IZVEDBA
Začetek izvedbe postopka
(pravni akt)
Vpliv prostorskih aktov

/
(ni relevantno)
/

PREUREJANJE
Izravnava

Parcelacija

/
(ni relevantno)
/

odločba v primeru
razlastitve
izvedba postopka na
podlagi akta državnega
organa ali organa
samoupravne lokalne
skupnosti mora biti v skladu
z načrtom parcelacije tega
akta
vsi lastniki, solastniki,
skupni lastniki
100 %;
nihče (v primeru razlastitve)

Število udeležencev pri
izvedbi na terenu
Delež lastnikov, ki se
morajo strinjati z novim
stanjem
Upoštevanje položajnih
podatkov zemljiškega
katastra pri določitvi
poteka parcelnih mej

vsaj en lastnik

da

delno (potek izravnanega
dela parcelne meje se določi
na novo)

Časovni rok izvedbe
Začetna urejenost meja

/
neurejene parcelne meje

/
urejena parcelna meja

100 %

Urejen obod območja
Geografska zaokroženost
območja
Delež urejenih mej po
koncu postopka

/
(ni relevantno)
/
(ni relevantno)
100 %

vsi lastniki, solastniki,
skupni lastniki
100 %

/
(ni relevantno)
/
(ni relevantno)
odvisno od dolžine parcelne
meje glede na skupno
dolžino parcelnih mej (uredi
se cela parcelna meja ali
zgolj njen del)
/

Razmerje med vloženimi
in dobljenimi zemljišči

/
(ni relevantno)

Pogoji/omejitve izvedbe

parcelna meja, ki se ureja,
ne sme imeti statusa urejene
meje

del parcelne meje, ki se
ureja, mora biti urejena,
sporazum o izravnavi med
lastnikoma, površina
manjše parcele se ne
spremeni za več kakor 5 %
in ne več kakor za 500 m2

Dovoljena sočasna
izvedba drugih postopkov
Reverzibilnost postopka

izravnava meja, parcelacija

mejna obravnava,
parcelacija
ne

ne

delno (pri delitvi se meja
med parcelama določi na
novo, pri združitvi dveh
parcel se vmesna meja
izbriše)
/
urejena parcelna meja ali
vsaj njen del, ki se ga dotika
novi del parcelne meje;
neurejena parcelna meja, če
pri parcelaciji dveh ali več
sosednjih parcel novi deli
mej parcel ležijo na premici
in se stikajo (parcelacija
dolžinskih objektov)
/
(ni relevantno)
sosednji parceli pri
združevanju
odvisno od dolžine parcelne
meje glede na skupno
dolžino parcelnih mej (uredi
se cela parcelna meja ali
zgolj njen del)
površina nove parcele se
poveča (pri združevanju
parcel);
novonastale parcele so
manjše (pri delitvi parcel)
prepoved delitve za gozdne
parcele manjše od 5 ha;
pri združevanju več parcel v
eno, morajo imeti vse
parcele v zemljiški knjigi
vpisano enako stanje drugih
stvarnih pravic (hipoteke,
služnosti…);
omejitve in pogoji, ki so
določeni v prostorskih aktih
mejna obravnava, izravnava
meje
da

se nadaljuje …
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… nadaljevanje preglednice 4
UREJANJE
Ureditev meje (mejna
obravnava)
IZVEDBA
Vir financiranja
Tržna vrednost zemljišč

Vpliv pravnega stanja
zemljišč (služnosti,
stavbne pravice,
hipoteke…)

PREUREJANJE
Izravnava

lastnik, solastnik, skupni
lastniki
praviloma je pričakovana
vrednost višja

lastnik, solastnik, skupni
lastniki
praviloma je pričakovana
vrednost višja

ne vpliva

ne vpliva

Parcelacija
lastnik, solastnik, skupni
lastniki
praviloma je pričakovana
vrednost višja pri
združevanju zemljišč;
praviloma je pričakovana
vrednost višja oziroma se
ne spremeni tudi pri
razdruževanju parcel, če se
pri tem upošteva minimalna
dovoljena površina za
posamezne parcele, ki
ustrezajo namenski rabi
parcele, ki se združujejo,
morajo imeti enako pravno
stanje

Preglednica 5: Kriteriji za uvedbo množičnih postopkov urejanja in preurejanja zemljišč.
Tabel 5: Criteria for the introduction of mass procedures of land arrangements and rearrangements.
UREJANJE
Nova izmera
UVEDBA
Namen

Vložitev predloga za
uvedbo postopka

Nastavitev katastra

uskladitev
posestnega stanja s
stanjem v
zemljiškem katastru,
določitev poteka
meje parcele v
naravi, evidentiranje
nespornih mej parcel
z višjo natančnostjo
– položajna
izboljšava podatkov
katastra, zmanjšanje
tveganj za sosedske
spore

evidentiranje in
pravna ureditev
posestnega in
lastninskega stanja v
nepremičninskih
evidencah

lastnik, geodetska
uprava, samoupravna
lokalna skupnost

geodetska uprava

PREUREJANJE
Upravna
komasacija
preureditev
lastninskega stanja in
evidentiranje v
nepremičninskih
evidencah z visoko
natančnostjo,
določitev poteka
meje parcele v
naravi,
gospodarnejša raba,
zaokrožitev
lastniških enot,
racionalnejši dostop
do zemljišč,
zmanjšanje tveganj
za sosedske spore
lastniki zemljišč ali v
njihovem imenu
komasacijski odbor,
njihova skupnost na
podlagi pogodbe,
pravna oseba ali
samoupravna lokalna
skupnost (ZKZ) 1;
samoupravna lokalna
skupnost ali lastniki
nepremičnin
(ZUreP-2)2

Pogodbena
komasacija
preureditev
lastninskega stanja
in evidentiranje v
nepremičninskih
evidencah z visoko
natančnostjo,
določitev poteka
meje parcele v
naravi,
gospodarnejša raba,
zaokrožitev
lastniških enot,
racionalnejši dostop
do zemljišč,
zmanjšanje tveganj
za sosedske spore
lastniki zemljišč

se nadaljuje …
1
2

ZKZ označuje Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki vsebuje določila za komasacijo kmetijskih zemljišč.
ZUreP–2 označuje Zakon o urejanju prostora, ki vsebuje določila za komasacijo stavbnih zemljišč.
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nadaljevanje preglednice 5 …
UREJANJE
Nova izmera
UVEDBA
Pravni akt uvedbe

Dodatni pogoj za
uvedbo

/
(zakonsko ni
določeno)

/
(zakonsko ni
določeno)

Delež lastnikov, ki se
strinjajo z uvedbo

/
(zakonsko ni
določeno)

/
(zakonsko ni
določeno)

najmanj 10 parcel ali
območje večje od
3 ha
/

/
(zakonsko ni
določeno)
/
(zakonsko ni
določeno)

Parcelna struktura

/
(ni relevantno)

Lastniška
razdrobljenost

/
(ni relevantno)

/
(zakonsko ni
določeno)
/
(ni relevantno)

/
(zakonsko ni
določeno)

posestno in lastninsko
stanje nista usklajena
ali ZKP ne obstaja

odločba upravne
enote (ZKZ);
sklep pristojnega
občinskega organa
(ZUreP–2)
soglasja in
dovoljenja v primeru
varovanih območij
(ZKZ);
sprejet ali podrobni
občinski prostorski
akt v izdelavi
(ZUreP–2)
lastniki, ki imajo v
lasti najmanj 67 %
površin zemljišč na
obravnavanem
območju
/
(zakonsko ni
določeno)
kmetijska zemljišča,
gozdovi, nezazidana
stavbna in druga
zemljišča ter naprave
na komasacijskem
območju, vodna
zemljišča (ZKZ);
vse rabe zemljišč
vendar večinski
delež stavbnih
zemljišč (ZUreP–2)
/
(zakonsko ni
določeno)
/
(zakonsko ni
določeno)
/
(zakonsko ni
določeno)

/

/
(zakonsko ni
določeno)

/
(zakonsko ni
določeno)

Območje izvedbe
Dejanska raba
zemljišč

Delež neskladnosti
posestnega stanja s
stanjem v
nepremičninskih
evidencah
Delež nedostopnosti
preko javnih poti

/

Nastavitev katastra
sklep geodetske
uprave

PREUREJANJE
Upravna
komasacija

Pogodbena
komasacija
pogodba sklenjena
med lastniki
zemljišč
/
(zakonsko ni
določeno)

100 %

/
(zakonsko ni
določeno)
kmetijska zemljišča,
gozdovi, nezazidana
stavbna in druga
zemljišča ter
naprave na
komasacijskem
območju, vodna
zemljišča (ZKZ);
stavbna zemljišča
(ZUreP–2)
/
(zakonsko ni
določeno)
/
(zakonsko ni
določeno)
/
(zakonsko ni
določeno)
/
(zakonsko ni
določeno)
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Preglednica 6: Kriteriji za izvedbo množičnih postopkov urejanja in preurejanja zemljišč.
Tabel 6: Criteria for the execution of mass procedures of land arrangements and rearrangements.
UREJANJE
Nova izmera
IZVEDBA
Začetek izvedbe
postopka (pravni akt)
Vpliv prostorskih
aktov

Število udeležencev
pri izvedbi na terenu
Delež lastnikov, ki se
morajo strinjati z
novim stanjem

Upoštevanje
položajnih podatkov
zemljiškega katastra
pri določitvi poteka
parcelnih mej
Časovni rok izvedbe

Začetna urejenost
meja

Urejen obod območja
Geografska
zaokroženost
območja obravnave

Delež urejenih mej po
koncu postopka

/

Nastavitev katastra
sklep, ki ga izda
geodetska uprava

/
(zakonsko ni
določeno)
meje parcel se ne
uredijo, če lastniki
niso prisotni na mejni
obravnavi, če meja ni
soglasno določena ali
če se pokazana in
predlagana meja
razlikujeta

/
(zakonsko ni
določeno)
100 %

delno (upoštevajo se
podatki obstoječih
uradnih evidenc,
dokumenti strank v
postopku in zaslišanja
strank)
/
(zakonsko ni
določeno)

ne (razen na obodu
območja)

ne (razen na obodu
območja)

/
(zakonsko ni
določeno)

/
(zakonsko ni
določeno);
(1–5 let glede na
izkušnje v praksi)
ni omejitve

/
(zakonsko ni
določeno);
(1–2 leti glede na
izkušnje v praksi)
ni omejitve

neurejene in urejene
parcelne meje
(urejenih mej se ne
ureja ponovno, lahko
se jim izboljša le
položajna
natančnost)
ne
/
(zakonsko ni
določeno)

da
lahko prostorsko
ločena zemljišča,
delno ali v celoti
izvzeta posamezna
zemljišča (ZKZ in
ZUreP–2)
100 %

da
lahko prostorsko
ločena zemljišča
(ZKZ in ZUreP–2)

za najmanj polovico
parcel soglasno
ugotovljen vsaj del
parcelne meje

/

/
(zakonsko ni
določeno)

ne
/
(zakonsko ni
določeno)

/

odločba izdana v
upravnem postopku

Pogodbena
komasacija
pogodba med
lastniki in
komasacijsko
soglasje/dovoljenje
skladnost s
prostorskimi akti
lokalne skupnosti
(ZKZ);
usklajenost s
prostorskimi akti in
drugimi predpisi
(ZUreP–2)
/
(zakonsko ni
določeno)
100 %

/

/
(zakonsko ni
določeno)
meje parcel se ne
uredijo, če lastniki
niso prisotni na
mejni obravnavi, če
meja ni soglasno
določena ali če se
pokazana in
predlagana meja
razlikujeta
da

PREUREJANJE
Upravna
komasacija

skladnost s
prostorskim aktom
lokalne skupnosti
(ZKZ);
občinski prostorski
akti (ZUreP–2)

100 %

se nadaljuje …
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… nadaljevanje preglednice 6
UREJANJE
IZVEDBA
Razmerje med
vloženimi in
dobljenimi zemljišči

Nova izmera

Nastavitev katastra

/

/

Pogoji/omejitve
izvedbe

nesodelovanje
lastnikov in občine
oziroma lokalne
skupnosti

nesodelovanje
lastnikov in občine
oziroma lokalne
skupnosti

Dovoljena sočasna
izvedba drugih
postopkov

izravnava meje,
parcelacija

izravnava meje,
parcelacija

Reverzibilnost
postopka
Vir financiranja

Tržna vrednost
zemljišč
Vpliv pravnega stanja
zemljišč (služnosti,
stavbne pravice,
hipoteke…)

/

/

lastniki, geodetska
uprava, občina

geodetska uprava,
drugi zainteresirani
subjekti

praviloma je
pričakovana vrednost
višja
ne vpliva

praviloma je
pričakovana vrednost
višja
ne vpliva

PREUREJANJE
Upravna
komasacija

Pogodbena
komasacija

skupna vrednost ne
sme presegati 5 %
vrednosti in 15 %
površine (zmanjšanje
površine po zakonu
ni všteto) (ZKZ);
razlike v vrednosti
zemljišč glede na
površino ali lego niso
dopustne – razlika se
izravna denarno
(ZUreP–2)
postopek se lahko
ustavi do izdaje
komasacijske
odločbe, če postopku
nasprotuje najmanj
67 % vseh
predlagateljev ali
lastnikov zemljišč, ki
imajo v lasti najmanj
67 % površin
zemljišč na
obravnavanem
območju;
upravna komasacija
se izvede, če ni
mogoče doseči
pogojev zahtevanih
za pogodbeno
komasacijo (ZUreP–
2)
mejna obravnava in
parcelacija (le za
določitev oboda
območja)
ne

minimalne razlike
(lastniki se pri
morebitnih razlikah
med vhodno in
izhodno površino
dogovorijo o načinu
poplačila)

lastniki zemljišč,
samoupravna lokalna
skupnost oziroma
Republika Slovenija
iz proračuna, drugi
viri, pogojno
investitor
infrastrukturnega
objekta (ZKZ);
lastniki nepremičnin,
samoupravna lokalna
skupnost, drugi viri
(ZUreP–2)
praviloma je
pričakovana vrednost
višja
otežuje izvedbo ob
velikem številu
omejujočih stvarnih
pravic

lastniki zemljišč
(pogojno
samoupravna
lokalna skupnost)

usklajenost seznama
lastnikov zemljišč in
lastniškega stanja v
zemljiški knjigi
(ZKZ) in
komasacijsko
dovoljenje

mejna obravnava in
parcelacija (le za
določitev oboda
območja)
ne

praviloma je
pričakovana
vrednost višja
otežuje izvedbo ob
velikem številu
omejujočih stvarnih
pravic
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Razlikovanje kriterijev individualnih in množičnih katastrskih postopkov

Razvrstitev katastrskih postopkov na posamične in množične se glede na obseg obravnavanih zemljišč
izvaja kljub temu, da površina oziroma število vključenih zemljišč nista povsod kvantitativno določena
v zakonodaji. Za izvajanje individualni katastrskih postopkov je zahtevana obravnava najmanj dveh
parcel (izjema: v primeru razdružitve, v sklopu parcelacije, je zahtevana najmanj ena parcela). Zgornja
meja omejitve za izvedbo ni določena. Izmed množičnih postopkov je nova izmera edina, ki ima določen
obseg območja izvajanja, saj mora zajemati najmanj 10 parcel ali območje, ki je po površini večje od
3 ha. Za preostale množične postopke urejanja in preurejanja zemljišč – nastavitev katastra, upravna
komasacija in pogodbena komasacija – obseg oziroma površina območja obravnave nista določena.
Glavne razlike med množičnimi in posamičnimi katastrskimi postopki so poleg obsega obravnavanih
zemljišč, tudi:
- namen (zgolj lastnikov interes, interes večjega števila lastnikov oziroma državnih organov),
- vir financiranja,
- zahtevani delež strinjanja lastnikov (en lastnik ali vsi, večina),
- vključenost drugih organov (samoupravna lokalna skupnost, geodetska uprava…) in
- omejitve s prostorskimi akti.
Posamični katastrski postopki se po navadi izvajajo v dogovoru med lastniki sosednjih zemljišč ali pa
je povod zgolj želja enega lastnika po ureditvi svojega zemljišča.
V primeru mejne obravnave (ureditev meje) mora biti potek parcelne meje določen soglasno
(pogoj za evidentiranje) in v skladu s katastrskimi podatki. Mejna obravnava se lahko v
postopku ureditve meje izvede zgolj za parcelne meje, ki še nimajo statusa urejene meje.
Urejena meja ali del meje parcele je zahtevana tudi pri izravnavi in parcelaciji. Pred izvedbo
izravnave meje ali parcelacije mora biti parcelna meja urejena. Z izravnavo meje se morata
strinjati oba lastnika sosednjih zemljišč, med katerima poteka obravnavana parcelna meja. Isto
velja za delitev parcele v sklopu parcelacije, kjer morata biti dela mej, na katerih se stikata
krajišči nove parcelne meje, urejena. S postopkom parcelacije se morajo strinjati vsi lastniki,
solastniki in drugi imetniki stvarnih pravic. Pri združevanju več parcel v eno je zahtevano
soglasje vseh imetnikov stvarnih pravic na nepremičninah.
Posamični katastrski postopki se vseskozi izvajajo vendar je geografski obseg posameznega
postopka majhen. Posledično je delež posodobljenih podatkov v nepremičninskih evidencah
zaradi teh postopkov relativno nizek. Vlagatelji zahteve za uvedbo posamičnih postopkov so
največkrat lastniki sami, zato tudi sami krijejo stroške katastrskega postopka.
Zaradi prepričanja, da izvedba posamičnega katastrskega postopka nima velikega vpliva na
prostor in lastniško strukturiranje prostora, nimamo v slovenski zakonodaji omejitev v smislu
prostorskih aktov. Posledice tako nedomišljene zakonodaje se žal že kažejo v velikem obsegu,
saj prevelika parcelna razdrobljenost povzroča pogosto tudi lastniško razdrobljenost, posledično
pa ni možna najboljša raba zemljišč v skladu s prostorskimi akti! Pri izvedbi ureditev in
preureditev zemljišč ne smemo razmišljati kratkoročno, četudi se zdi, da se posegi izvajajo v
manjšem obsegu.
Drugače je v primeru množičnih katastrskih postopkov, kjer je interes njihovega izvajanja širši in obsega
večje območje. V proces je vključenih več udeležencev, državni organi ali lokalna skupnost lahko
nadzorujejo postopek izvajanja ali pri njem sodelujejo.
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Najbolj pogosto izvajan množični katastrski postopek v Sloveniji je upravna komasacija, ki se po
večini izvaja za kmetijska zemljišča (in druga zemljišča ter naprave na zemljiščih v skladu z ZKZ),
predvsem zaradi zagotovljenega vira financiranja (program razvoja podeželja).
Zaradi širšega območja obravnave so posledice izvedenih katastrskih postopkov večje ali pa vsaj
veliko bolj opazne. Z namenom zagotavljanja dolgoročnega pozitivnega učinka izvedenih
množičnih katastrskih postopkov, so ti pogosto regulirani s prostorskimi akti in zakonsko
določenimi omejitvami v prostoru (varovano območje in različni pravni režimi) oziroma bi morali
biti (nova izmera, nastavitev katastra). Poleg izvajalca katastrskih postopkov je v proces pogosto
vključena tudi geodetska uprava.
Vir financiranja ni striktno določen, je pa pogojen z namenom izvedbe določenega katastrskega
postopka. V primeru večjih infrastrukturnih posegov v prostor lahko sredstva za izvedbo
komasacijskega postopka zagotovi investitor projekta (teh izkušenj v Sloveniji v zadnjih dveh
desetletjih ni veliko). Če gre za postopek upravne komasacije, se sredstva praviloma zagotovijo iz
državnega ali občinskega proračuna ter iz evropskih sredstev. Ker gre za velik finančni vložek je
na tehtnici vedno razmerje med stroški in koristmi. V primeru pogodbenih komasacij za
financiranje poskrbijo udeleženci postopka, ki so največkrat fizične osebe – lastniki vključenih
zemljišč, lahko pa tudi lokalne skupnosti, investitorji. Medtem ko financiranje nove izmere ni
določeno, sredstva za izvedbo nastavitve katastra zagotovi geodetska uprava ali drugi zainteresirani
subjekti.
Pri upravnih komasacijah je za uvedbo postopka zahtevana privolitev lastnikov, ki imajo v lasti
najmanj 67 % površin zemljišč na obravnavanem območju. Pogodbene komasacije se v celoti
izvajajo prostovoljno, zato je zahtevan delež lastnikov, ki se strinjajo s postopkom 100 %. Delež
lastnikov, zahtevan za izvedbo nove izmere in nastavitve katastra ni določen je pa sodelovanje
udeležencev pogojeno z uspehom. Večje ko je število aktivnih udeležencev, uspešnejši je končni
rezultat postopka. Edina omejitev pri končnem produktu nove izmere je, da se za najmanj polovico
parcel soglasno ugotovi vsaj del parcelne meje.
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V nadaljevanju so predstavljeni izbrani primeri izvedb nove izmere, ki se med seboj razlikujejo glede
na časovno obdobje, namen in način izvedbe. Nova izmera, kot jo poznamo danes, in nastavitev katastra
sta postopka, ki se ne uporabljata pogosto oziroma se niti ne izvajata. Posledično je bila izbira primerov
za izvedbo analiz okrnjena.
Predstavljena je nova katastrska izmera, ki se je izvajala v obdobju po 2. svetovni vojni na območju
Prekmurja, saj podatki zemljiškega katastra tam niso obstajali ali so bili uničeni. Opisali smo tudi
nekoliko novejše izvajanje nove izmere in sicer na območju k. o. Bočna. Dodatno smo povzeli rezultate
študije Geodetskega zavoda Celje, ki je leta 2005 izvedel analizo izvajanja nove izmere, pri čemer so
uporabili tri različne pristope za določitev poteka parcelne meje. Dodatno so predstavljeni trije primeri
nove izmere iz preteklega desetletja ter en primer nastavitve katastra, ki se je izvedel v naselju Boben.
5.1

»Nova« katastrska izmera v obdobju po 2. svetovni vojni

Prva sistematična zemljiškokatastrska izmera Prekmurja se je izvajala šele med leti 1856 in 1865, potem
ko je bil oktobra leta 1850 uveden stabilni kataster tudi za ogrski del Avstrijskega cesarstva. Istočasno
so bila izdana tudi navodila za izvedbo katastrske izmere (Triglav, 2015). Katastrski načrti so bili med
vojno žal uničeni in po 2. svetovni vojni, natančneje v drugi polovici 50. in v prvi polovici 60. let, so se
v Prekmurju množično izvajale nove katastrske izmere. Utrinke iz meritev v takratnem času je v treh
delih opisal Svetik (2010). Takratna nova izmera je zaposlovala večino geodetov tistega časa. Avtor je
sodeloval pri izmeri sedmih katastrskih občin. Za meritve kotov so uporabljali teodolite s trasirkami. Z
jeklenimi trakovi so izmerili dolžine poligonskih stranic, za izmero dolžin mej zemljišč pa so uporabili
ročne trakove. Terensko ekipo so sestavljali: vodja, pomočnik (operater) in trije delavci. Podatke izmere
je pomočnik s črnilom zapisoval v poseben zvezek. Skico izmere, ki je vsebovala lego zemljišč, podatke
o lastniku in zemljiško kulturo, je izdeloval vodja na terenu. Skica je morala biti usklajena s
pomočnikovim zapisnikom. Delo geodetov so občasno nadzorovali inšpektorji, ki so bili izkušeni
(Svetik, 2010).
Zanimivo je, da so v tistem obdobju za katastrsko izmero že uporabljali sodoben fotogrametrični pristop.
Arhivski dokument iz leta 1959, ki ga prikazuje slika 4, poziva lastnike k označevanju zemljišč zaradi
izvajanja aerofotogrametrične detajlne zemljiškokatastrske izmere zemljišč na vzhodnem delu
Prekmurja. Poziv vsebuje namen izvedbe projekta, obseg izmere, opomin k obvezni označitvi mej in
podrobna navodila o načinu in elementih označevanja. Izmera je zajemala posestne meje, meje
komunikacij, vodnih površin, objektov, vseh zgradb in meje kultur. Velja poudariti, da je bilo
označevanje mej obvezno tako za fizične osebe (lastniki in uživalci) kot tudi za organe, ki so imeli
zemljišča v upravi (lastniki splošnega ljudskega premoženja). Za zagotovitev vidnosti označenih mejnih
točk so morali območje očistiti in okoli mejnika postaviti belo kvadratno ploščo z dolžino stranice 40 cm
ali na mejnik položiti signalni karton iste velikosti. Na začetek vsake parcele je bilo treba postaviti
tablico z osebnimi podatki lastnika. V primeru ne izvedbe označitve ali poškodovanja signalizacije je
sledila kazen, bodisi denarna bodisi zaporna (Triglav, 2015).
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Slika 4: Arhivski dokument, ki poziva na označevanje parcelnih meja (Triglav, 2015: str. 617).
Figure 4: An archive document about marking land plot boundaries (Triglav, 2015: p. 617).

Prekmurje je bilo območje, kjer se je v letih po 2. svetovni vojni izvedlo največ novih
zemljiškokatastrskih izmer. Poleg aerofotogrametrične detajlne zemljiškokatastrske izmere so bile v
uporabi tudi druge metode, kot so: enoslikovna fotogrametrija, tahimetrija, ortogonalna izmera, stereo
fotogrametrija in precizna tahimetrija (Triglav, 2015).
Za izbrane katastrske občine s slabimi podatki o katastrskih mejah je bil po letu 1974, na podlagi določb
ZZKat, z novimi zemljiškokatastrskimi izmerami izdelan koordinatni kataster. V uporabi je bila
večinoma kombinacija stereo-fotogrametrične metode in precizne tahimetrije oziroma ortogonalne
izmere. Zemljiškokatastrska izmera se je izvedla za naselja in gozdove, sočasno so se medtem na
kmetijskih zemljiščih izvajale še komasacije. Novo stanje se je evidentiralo na podlagi javne razgrnitve,
na katero so bili vsi lastniki vabljeni posamično. Seznam mejnih točk s koordinatami v državnem
koordinatnem sistemu D48/GK je bil sestavni del elaborata. Podatki na podlagi evidentiranih novih
izmer in komasacij so bili nato osnova za vse kasnejše vzdrževanje s posameznimi katastrskimi postopki
na tem območju (Triglav, 2013).
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43

Testiranje metod poenostavljenih novih izmer

Na Geodetskem zavodu Celje (2005) so izvedli testiranje različnih metod poenostavljenih novih izmer,
ki se med seboj razlikujejo glede na način določanja poteka meje. Namen raziskave je bila priprava
programa za izboljšanje podatkov zemljiškega katastra na podlagi analize obstoječega stanja
zemljiškega katastra in rezultatov testiranja poenostavljene nove izmere. Potek meje so lastniki določali
na tri načine:
- metoda A je bila virtualna, saj so lastniki določali potek katastrske meje na podlagi ekranskega
prikaza ortofota;
- pri metodi B je bila naloga lastnikov, da so s količki samostojno označili potek meje v naravi;
- za metodo C se je ureditev mej izvedla v sklopu mejne obravnave.
S testiranjem različnih načinov določitve poteka meje so poskusili določiti najustreznejšo metodo, ki bi
se uporabljala pri izvajanju postopka poenostavljene nove izmere. Rezultati testiranja so predstavljeni v
nadaljevanju.
Pri testiranju metode A je bil obvezen kakovosten in ažuren ortofoto, saj je lastnikom služil kot osnova
za določanje poteka meje parcele posredno, na modelu. Izveden je bil uvodni sestanek, na katerem so
strankam predstavili postopek in njegov namen. Poleg ortofota so bile prikazane še ZK-točke in potek
mej, ki so jih drugi lastniki že določili. Če na ortofotu položaja meje ni bilo mogoče ugotoviti, se je
opravil terenski ogled oziroma meritev na terenu. Rezultat testiranja je pokazal nizko udeležbo. Za
lastnike je namreč pomembnejša meja, ki jo določijo na terenu, in ne tista, ki jo določijo na zaslonu. Pri
določanju poteka meje na osnovi ortofota so imeli lastniki težave z orientacijo in v odvisnosti od
predstavitve izrazitosti terena na modelu (ostre linije, zaraščenost, različne kulture zasaditve). Tako
določene mejne točke imajo slabo natančnost in po večini označujejo uživalne meje. Z uporabo metode
A je veliko mej ostalo neurejenih in enostransko določenih. Izvajalec testiranja je opredelil metodo A
kot najhitrejšo in najbolj enostavno, ki pa za širšo uporabo ni primerna, saj je natančnost takšnega načina
določitve položajev mejnih točk preslaba. Prav tako je takšen način določanja mej neuporaben na
poraščenih in gosto pozidanih površinah (Geodetski zavod Celje, 2005).
Metoda B je zajemala samostojno označitev mejnih točk v naravi, torej brez pomoči geodeta na terenu.
Za pomoč in svetovanje je bil geodet na voljo zgolj v pisarni. Na uvodnem sestanku se je lastnikom
pojasnil potek postopka, nato pa jih je izvajalec pozval na samostojno označitev lomov mej zemljišč s
količki. Po izteku roka za označitev lomov mej zemljišč je sledila terenska izmera označenih lomnih
točk mej, izdelava novega katastrskega načrta in javna razgrnitev novega stanja. Spornih in nedoločenih
mej se ni evidentiralo, ampak so se podatki prevzeli iz obstoječih evidenc. Ugotovljeno je bilo, da ima
samostojno označevanje mej s strani lastnikov le kratkotrajno prednost, saj imajo geodeti na terenski
izmeri, ki sledi, težave pri iskanju in identifikaciji postavljenih količkov. Ključni razlog za nestrinjanje
lastnikov s končnim izdelkom so bile spremenjene površine. Uspešnost metode B je glede na mnenje
izvajalca odvisna od vrste območja, na katerem se izvaja (količki za označitev mej so primerni le za
kmetijske površine), natančnost določitve mej pa je v mejah zadovoljive natančnosti. Odstotek urejenih
mej je predvsem odvisen od števila sodelujočih lastnikov v postopku označitve mej. Ugotovljeno je bilo,
da lastniki želijo pri postopku prisotnost geodeta. Slabost metode je podvajanje dela, saj je treba izvesti
dodatne meritve za vzpostavljene količke, ki jih geodet ni našel na terenu in zaradi pripomb podanih na
javni razgrnitvi. Problem je bil nadalje nedosledno označevanje poteka mej s količki, saj lastniki niso
dosledno upoštevali podanih navodil. Mnenje izvajalca je tudi, da bi dosegli večji delež urejenih mej,
če bi lastniki soglasje o poteku mej podpisali na samem terenu in ne šele na razgrnitvi, kjer je bila
udeležba manjša kot na samem terenu (Geodetski zavod Celje, 2005).
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Pristop metode C je zelo podoben novi izmeri iz zakonodaje tistega obdobja (ZENDMPE), le da se s
spornimi in nedoločenimi mejami, ki so posledica neudeležbe strank, geodeti niso ukvarjali. Stranke so
bile vabljene na uvodni sestanek, kjer so bile seznanjene s potekom in namenom postopka ter mejno
obravnavo, na kateri so lastniki skupaj z geodetom določili potek mej. Pri metodi C je bilo testiranje
izvedeno na območju obdelovalnih površin, brez pozidave in gozda, kar je pospešilo celoten proces
izvedbe postopka. Izvajalec je pregledal stare elaborate in stanje na ortofotu, ogledal si je teren, v naravi
zakoličil položaje lomov mej zemljišč na osnovi podatkov obstoječih ZK-točk in izvedel predhodne
meritve drugih odkritih indikacij lomov mej zemljišč. Nato so se meje določile na mejni obravnavi
skupaj z lastniki. Ugotovljeno je bilo, da se stranke bojijo sprememb dejanskega stanja, to je razlik med
posestnimi in lastniškimi (katastrskimi) mejami ter razlik v površinah pred in po novi izmeri. Izvajalec
meni, da je metoda C najbolj optimalna, saj je bil delež udeleženih lastnikov na mejni obravnavi večji v
primerjavi z ostalima dvema metodama. Prav tako je bil dosežen največji delež urejenih mej. Stranke
ne želijo dolgotrajnih postopkov in večkratnih sestankov, zato je dovolj zgolj ena razgrnitev ter enkraten
podpis izjave o strinjanju s potekom mej, ki jo lahko kasneje le še umaknejo (Geodetski zavod Celje,
2005).
Končne ugotovitve Geodetskega zavoda Celje (2005) so, da je za uspešnost izvedbe postopka nove
izmere ključnega pomena dobra začetna priprava, v okviru katere se izvede seznanitev udeležencev z
namenom postopka, njihovimi nalogami in dolžnostmi. Aktivno sodelovanje udeležencev je ključnega
pomena za dober končni rezultat. Strankam v postopku je treba razložiti, da se urejajo meje in ne
površine, vendar ima sprememba meje za posledico tudi spremenjeno površino. V predlogu spremembe
predloga nove zakonodaje so izrazili zahtevo, da predlagana meja lahko odstopa od podatkov
zemljiškega katastra, če se vsi lastniki strinjajo s potekom takšne meje in odstopanje ni posledica
prometa z zemljišči. Predlagali so še, da se poleg mej, uredijo tudi zemljišča pod stavbami, ki
izpolnjujejo pogoje za evidentiranje in se tako poenostavi postopek za vpis stavbe v kataster stavb ter,
da se v okviru nove izmere izvede parcelacija v smislu združevanja parcel z enakim pravnim stanjem
glede lastniške pravice (ob soglasju lastnika). Denarni vložek je na ta način precej manjši, kot če bi se
storitve urejale posamično. Predpostavili so razširitev vsebine enega člena, ki določa novo izmero, na
tri člene – definicija nove izmere, mejna obravnava v novi izmeri in evidentiranje nove izmere. Ta
predlog je bil v veliki meri upoštevan v spremembi zakonodaje leta 2006, kar pa ni pospešilo izvajanje
novih izmer v Sloveniji.
5.3

Primer iz prakse 1: k. o. Bočna

Nova izmera se je na delu k. o. Bočna izvedla v letih 2005 in 2006, zajemala je urbana dela vasi Bočna
in Kropa. Razlog za izvedbo nove izmere je bila slaba natančnost obstoječega katastrskega načrta, ki je
izhajal še iz časa franciscejskega katastra. Izvajalec nove izmere, takratni Geodetski zavod Slovenije
(GZS), je bil izbran na javnem razpisu, v katerem so bili določeni izvedbeni pogoji. Delo je potekalo v
skladu z veljavno zakonodajo in medsebojnimi dogovori med GZS in Geodetsko pisarno Mozirje
(GPM). Nova izmera je bila izvedena v državnem koordinatnem sistemu D48/GK in je obsegala
izdelavo elaborata geodetske mreže, elaborata stanja pred novo izmero, elaborata nove izmere (teren) in
elaborata zemljiškokatastrske izmere (pisarna). Za potrebe izmere se je v obstoječi geodetski mreži
dodatno vzpostavilo nove poligonske točke, katerim koordinate so določili z GNSS RTK-metodo izmere
(Geodetski zavod Slovenije, 2006).
5.3.1

Stanje pred in po novi izmeri

GPM je GZC posredovala podatke o obstoječi geodetski mreži, digitalizirane podatke predhodnih
geodetskih izmer, izrez DKN, bazo ZK-točk, bazo dokončnih mej in bazo opisnih podatkov za parcele.
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Pred začetkom tehničnega dela se je preverila usklajenost podatkov lastniškega stanja med zemljiško
knjigo in zemljiškim katastrom. V času izvedbe projekta nove izmere Bočna so se podatki o lastništvu
vzdrževali tudi v bazi zemljiškega katastra. Območje izvedbe nove izmere je obsegalo približno 27 ha
(Geodetski zavod Slovenije, 2006).
V preglednici 7 so prikazane izbrane lastnosti obravnavanega območja glede na stanje pred in po izvedbi
nove izmere. Zanimivo je, da se je v okviru nove izmere očitno preurejalo parcele, saj se je močno
zmanjšalo število parcel. Iz preglednice 8 je razvidna posodobitev baze ZK-točk.
Preglednica 7: Statistika za obravnavano območje pred in po novi izmeri v k. o. Bočna (Geodetski zavod
Slovenije, 2006: str. 1).
Tabel 7: Statistics for the selected area before and after the new cadastral survey in the cadastral
municipality Bočna (Geodetski zavod Slovenije, 2006: p. 1).
Po novi izmeri

Pred novo izmero
Število parcel

530

Lastniki

361
320

Število parcelnih delov

/

746

Število izmerjenih objektov

/

395

Preglednica 8: Pregled ZK-točk (Geodetski zavod Slovenije, 2006: str. 5).
Tabel 8: Cadastral points with coordinates based on surveying (Geodetski zavod Slovenije, 2006: p. 5).
Število
Nove, dodane ZK-točke

3512

Stare, spremenjene ZK-točke

240

Stare, brisane ZK-točke

14

Skupaj

3752 – 14 = 3738

Meritve GZS so bile izvedene kakovostno, kar je kasneje (leta 2009) potrdila kontrolna izmera s strani
geodetske uprave, ki se je izvedla z namenom preizkušanja različnih pristopov in metod transformacije
katastrskih podatkov iz starega v novi državni koordinatni sistem in obratno (D48/GK v D96/TM). Pri
ponovni izmeri ni prihajalo do večjih horizontalnih in višinskih odstopanj (GURS, 2010).
5.3.2

Terenski del nove izmere

V času izvajanja nove izmere so se uporabljala določila ZENDMPE, Zakona o geodetski dejavnosti iz
leta 2000 in Pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru. Vabila na postopek so bila
poslana vsem lastnikom zemljišč, njihovim pridobiteljem in upravljalcem. V primeru pokojnih
lastnikov, njihovih neznanih dedičev in lastnikov z neznanimi bivališči so bili imenovani začasni
zastopniki (Geodetski zavod Slovenije, 2006).
Terensko delo je potekalo od oktobra 2005 do aprila 2006 z vmesno prekinitvijo zaradi zimskih razmer.
Za določitev poteka parcelnih mej so uporabili elaborate predhodnih geodetskih izmer in katastrske
načrte ter upoštevali dogovore sklenjene med sodelujočimi strankami. V primeru, da parcelne meje ni
bilo mogoče določiti, so izvedli primerjavo med terenskim in katastrskim stanjem ter lastnike ponovno
povabili na mejno obravnavo. Za označitev mejnih točk so uporabili različne vrste mejnikov (kovinski,
plastični in betonski mejniki, kovinski klini, vklesani križi). Prav tako so upoštevali mejna znamenja
postavljena v preteklih geodetskih postopkih. Parcelne meje se ponekod niso označile, bodisi zaradi
želje lastnikov, nedostopnosti terena ali nepotrebnosti (ograje) (Geodetski zavod Slovenije, 2006).

46

Čampa, A. 2018. Možnosti parcelnega preurejanja zemljišč v okviru katastrskih postopkov.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program II. stopnje Geodezija in geoinformatika.

Med pregledom obstoječih katastrskih podatkov in kasnejše izvedbe mejne obravnave so ugotovili, da
je katastrski načrt na obravnavanem območju ponekod nenatančen in neskladen z dejanskim stanjem.
Odkrite so bile tudi napake v elaboratih predhodnih geodetskih izmer, kjer je pri postopkih urejanja mej
prišlo do napačno določenih koordinat točk. V katastrskem načrtu so bile odkrite napake kot so
(Geodetski zavod Slovenije, 2006):
- napačen prikaz lege parcele v katastrskem načrtu glede na podatke katastrskih elaboratov in
lego v naravi;
- širina javne površine je bila na katastrskem načrtu prikazana ožje kot je v naravi;
- parcela, na kateri stoji osnovna šola, je bila na katastrskem načrtu vrisana z precejšnjim
zamikom;
- napačno predstavljena lega objekta v katastrskem načrtu glede na dejansko stanje;
- neujemanje podatkov katastrskega načrta in elaborata geodetske izmere;
- parcelna meja je na katastrskem načrtu prikazana z izrazitim lomom, v naravi pa gre za ravno
linijo, ki predstavlja tudi uživalno oziroma posestno mejo;
- dve različni parceli z isto parcelno številko.
Izvajalec je lastnike seznanil z možnostjo odpovedi vabljenju na upravni del postopka, ki jo je večina
lastnikov izkoristila in podala izjavo o strinjanju s potekom ugotovljenih mej parcel. Za približno sedem
parcelnih mej soglasje o poteku meje ni bilo doseženo, zatorej so ostale neurejene (Geodetski zavod
Slovenije, 2006).
Poleg določitve parcelnih mej se je v okviru nove izmere izvedla parcelacija, torej združevanje in delitev
parcel. Združevanje se je izvedlo za skupke več parcel, ki so bile v lasti enega lastnika. Parcele so se
delile na obodu območja nove izmere, kjer so se določile prometne površine in vodotoki. Vrsta rabe
zemljišč se je ugotavljala le deloma. Stranke so bile pozvane, da pripravijo gradbeno dokumentacijo za
načrtovane gradbene posege (za določitev zemljišča pod stavbo). Če je bil objekt prikazan v katastrskem
načrtu in v naravi ni več obstajal, se je upoštevala volja strank o morebitnem izbrisu. Koordinate so se
določile vsem mejnim točkam in točkam vrste rabe zemljišč. Ponovno so se izmerile tudi že obstoječe
in obnovljene ZK-točke (Geodetski zavod Slovenije, 2006).
5.3.3

Pisarniški del nove izmere

Pisarniško delo je obsegalo oštevilčenje ZK-točk, izvedbo kontrol izmere, dodelitev parcelnih številk,
pripravo opisnih in lokacijskih podatkov o parcelah, spremembo grafičnega poteka mej parcel na obodu
območja in izdelavo skic (Geodetski zavod Slovenije, 2006).
Z namenom kontrole rezultatov so izvedli primerjavo med izmerjenimi kontrolnimi merami med
posameznimi točkami in razdaljami, izračunanimi iz geodetskih koordinat. Oštevilčenje parcel se je
ohranilo, nove parcelne številke so se dodelile le pri parcelaciji in preštevilčenju stavbnih parcel.
Geodetskemu postopku je sledil upravni postopek. Izdelan je bil seznam lastnikov, ki niso podpisali
zapisnika mejne obravnave in izjave o strinjanju z ureditvijo mej (Geodetski zavod Slovenije, 2006).
5.4

Primer iz prakse 2: Izvedba postopka nove izmere v okolici naselja Modrič

Geodetski inštitut Slovenije (GI) je razpisal nalogo Analiza izboljšanja pozicijske natančnosti
zemljiškega katastra s postopkom nove izmere, z namenom določitve zakonodajne in postopkovne
osnove za izvajanje nove izmere po ZEN. Izvajalec naročenih del je bila Geodetska družba d. o. o., ki
je po opravljenem delu celoten proces izvedbe nove izmere strnila v tehničnem poročilu. Rezultat
predstavljajo soglasno urejene meje, ki so evidentirane v zemljiškem katastru, in izboljšana položajna
kakovost zemljiškega katastra na tem območju (Geodetska družba, 2016; Geodetski inštitut, 2016).
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Naloga se je izvajala v skladu z določili ZEN in Pravilnika o urejanju mej ter spreminjanju in
evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru z dodatnimi zahtevami naročnika (GI) (Geodetska družba,
2016). Izvedba naloge je tako zahtevala (Geodetski inštitut, 2016, str. 8):
- »označitev urejenih parcelnih meja v naravi,
- določitev zemljišč pod stavbami,
- pripravo analiz podatkov in končnih rezultatov,
- pripravo materialov za informiranje javnosti,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in
- poročilo z opisom izvedbe projekta.«
Dodatno je izvajalec moral opraviti (Geodetska družba, 2016):
- predstavitev in način izvedbe nove izmere vsem udeležencem pred začetkom projekta,
- ureditev vsaj 66 % dolžine vseh lastniških parcelnih mej,
- izmero točk in zemljišč pod stavbami, ki že imajo koordinate določene v koordinatnem sistemu
D69/TM,
- izračun površin neurejenih parcel, ki imajo urejen vsaj del lastniške meje in s tem soglašajo tudi
lastniki.
Prav tako je moral izvajalec v naravi označiti vse soglasno urejene lastniške meje, ki so se evidentirale
v zemljiškem katastru, in izdelati grafični prikaz lokacije mejnikov (Geodetski inštitut, 2016). Za
preverjanje možnosti uporabe novih tehnologij pri katastrski izmeri so na tem območju vzporedno
izvajali izmero na podlagi podatkov, zajetih z brezpilotnim letalnikom.
5.4.1

Stanje pred in po novi izmeri

Testno območje leži v okolici naselja Modrič v občini Slovenska Bistrica in spada pod katastrsko občino
Kot. Obravnavano podeželsko območje pokrivajo kmetijska zemljišča z razpršeno poselitvijo. Problem
predstavlja zamaknjen ZKP glede na posestno stanje v naravi, ki otežuje upravljanje zemljišč. Napačno
je vrisana tudi odmerjena cesta (Geodetska družba, 2016).
Celoten projekt nove izmere je trajal od izvedbe uvodnega sestanka 24. 3. 2016 do izdelave končnega
poročila 30. 6. 2016 (grafikon 2). Rok za izvedbo naloge je bil v tehnični dokumentaciji naročnika
določen z datumom 20. 6. 2016 (Geodetska družba, 2016).

priprava na postopek
tehnična izvedba - teren
tehnična izvedba - pisarna

15.3.

29.3.

12.4.

26.4.

10.5.

24.5.

7.6.

21.6.

5.7.

Grafikon 2: Prikaz terminske izvedbe nove izmere Kot (povzeto po Geodetska družba, 2016).
Graph 2: Duration of the new cadastral survey in the cadastral municipality Kot (summarized according
to Geodetska družba, 2016).

Slika 5 grafično prikazuje urejene, predlagane in neurejene meje ter meje, ki so bile predmet izvedbe
posamičnih katastrskih postopkov.
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Slika 5: Grafičen prikaz statusa mej, izvedenih parcelacij in izravnav mej (Geodetska družba, 2016:
str. 16).
Figure 5: Graphical representation of boundary statuses, preformed subdivisions and boundary
adjustments (Geodetska družba, 2016: p. 16).

V okviru izvedbe nove izmere se je posodobilo tudi podatke o stavbah in zemljiščih pod stavbo (ZPS)
na obravnavanem območju, ki so vključena v sloj ZKN (Geodetska družba, 2016). Slika 6 na levi strani
prikazuje razliko med ZKN pred novo izmero (črna barva) in ZKN po novi izmeri (bela barva), na desni
strani slike 6 pa je prikazana razlika med ZKP pred novo izmero (črna barva) in ZKP po novi izmeri
(bela barva).

Slika 6: Primerjava ZKN pred in po novi izmeri (levo) in primerjava ZKP pred in po novi izmeri (desno).
(Geodetska družba, 2016: str. 17, 18).
Figure 6: Comparison between a new cadastral map before and after new cadastral survey(left) and
comparison between the old index map before and after new cadastral survey (right) (Geodetska družba,
2016: p. 17, 18).
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Izbrane lastnosti testnega območja pred in po novi izmeri so podane v preglednici 9.
Preglednica 9: Statistika za obravnavano območje pred in po novi izmeri v k. o. Kot (Geodetska družba,
2016: str. 3).
Tabel 9: Statistics for the selected area before and after the new cadastral survey in the cadastral
municipality Kot (Geodetska družba, 2016: p. 3).
Pred novo izmero
Površina obravnavanega območja [ha]

Po novi izmeri
31

Število parcel

227

184

Lastniki

40

Število parcelnih delov

/

80

Število objektov

25

59

Evidentirani deli urejenih mej

73

688

Izvajalec je z izvedbo nove izmere uspel urediti 96 % dolžin lastniških mej oziroma 97 % vseh delov
mej (preglednica 10), s čimer je presegel v tehnični dokumentaciji zahtevanih 66 % urejenih mej glede
na dolžino. Neurejenih je ostalo 17 delov mej oziroma 3 % vseh delov parcelnih mej (Geodetska družba,
2016).
Preglednica 10: Pregled urejenosti mej na območju izvedene nove izmere (Geodetska družba,
2016: str. 15).
Tabel 10: Boundary statuses in the area of the new cadastral survey (Geodetska družba, 2016: p. 15).
Število delov mej

Dolžina [m]

Predlagani deli meje
Predlagani deli meje
pred izravnavo
Neurejeni deli meje

611

13650

4

93

17

569

Skupaj

632

14312

Urejenost glede na
dele mej [%]

Urejenost glede na
dolžino [%]

97

96

3

3

Iz preglednice 11 je razvidna posodobitev baze ZK-točk po izvedeni novi izmeri.
Preglednica 11: Pregled ZK-točk in točk, ki definirajo objekte na območju izvedene nove izmere
(Geodetska družba, 2016: str. 15).
Tabel 11: Cadastral boundary points and points that defines objects in the area of the new cadastral
survey (Geodetska družba, 2016: p. 15).
Število
Nove, označene ZK-točke

391

Nove, neoznačene ZK-točke

202

Stare, uporabljene ZK-točke

117

Stare, brisane ZK-točke
Točke na objektih
Skupaj

4
308
118 – 4 = 114

Dodatno se je po naročilu lastnikov izvedla izravnava meje in parcelacija zaradi kasnejše razdružitve
solastnine in določitve poteka ceste (preglednica 12). Lastniki bodo tako lažje reševali lastniško
neusklajenost, zemljišča obdelovali in uživali ter uredili dostope do svojih parcel. Izmerila so se še vsa
zemljišča pod stavbami (ZPS), na podlagi katerih se stavbe vpišejo v evidenco katastra stavb (Geodetska
družba, 2016).
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Preglednica 12: Pregled dodatnih ureditev mej v okviru izvedbe postopka nove izmere (Geodetska
družba, 2016, str. 15).
Tabel 12: Preformed subdivisions and boundary adjustments in the area of the new cadastral survey
(Geodetska družba, 2016: p. 15).

5.4.2

Število

Dolžina [m]

Izravnani deli meje

6

161

Parcelacija – delitev

55

695

Parcelacija – združitev

12

Pripravljalna dela

V dogovoru z naročnikom je izvajalec za promocijo in hkrati obveščanje javnosti o nameri izvajanja
nove izmere, v lokalnem glasilu, objavil obvestilo o izvajanju projekta. Sledil je sestanek s strankami v
postopku. Tema sestanka je bila predstavitev problematike obravnavanega območja, zakonodajni okvir
in postopkovna izvedba nove izmere. Sestanka se je udeležilo več kot 80 % lastnikov, med katerimi pa
ni bilo predstavnikov lokalne skupnosti. Lastnike so seznanili, da se bodo evidentirale samo soglasno
urejene meje in da se bodo izmerila tudi zemljišča pod stavbami. Izvajalec je stranke prosil, da na terenu
odkrijejo mejnike in soglasne meje označijo z belimi plastičnimi vrečkami (Geodetska družba, 2016).
5.4.3

Priprava in izvedba predizmere, mejne obravnave ter izdelava elaborata

Pred izvedbo predizmere je bilo treba pregledati podatke in izdelati plan izvedbe. Priprava na terensko
delo je zahtevala pregled in preračun elaboratov zemljiškega katastra in zemljiškokatastrskih načrtov iz
arhiva Geodetske pisarne Slovenska Bistrica ter pripravo skic namenjenih terenski izmeri. Na samem
terenu se je skušalo najti in izmeriti vse obstoječe mejnike ter nuditi pomoč lastnikom pri označitvi
soglasnih meja s količki in belimi vrečkami (slika 7). Sledila je izmera označenih lomnih točk mej in
prelet območja z brezpilotnim letalnikom. Za potrebe evidentiranja zemljišč pod stavbami se je opravila
izmera vseh objektov. Z geodetsko izmero pa so se določile tudi koordinate lomnih linij cest – izmera
ceste (Geodetska družba, 2016).

Slika 7: Označitev meje s količkom in belo vrečo (Geodetska družba, 2016: str. 8).
Figure 7: Marking land plot boundary with a wooden stick and a white bag (Geodetska družba, 2016:
p. 8).

Po pregledu 51 elaboratov predhodnih postopkov so na terenu odkrili vse mejnike, ki so bili postavljeni
v okviru urejanja mej po postopkih ZEN oziroma ZENDMPE. Zaradi zamika ZKP je bila pri odkrivanju
mejnikov nujna pomoč lastnikov parcel. Elaborata, ki naj bi bil podlaga za vris ceste, niso našli oziroma
naj ne bi obstajal. Topografska vsebina, prikazana v elaboratu iz arhiva geodetske uprave, ni ustrezala
stanju v naravi. Prav tako so bile na območju urejene meje po ZENDMPE, ki niso imele določenih
koordinat v državnem koordinatnem sistemu. Prelet območja z brezpilotnim letalnikom, ki je imel
nameščeno kamero, je omogočil izdelavo ortofota z ločljivostjo 5 cm. Označitev mejnih točk s količki

Čampa, A. 2018. Možnosti parcelnega preurejanja zemljišč v okviru katastrskih postopkov.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program II. stopnje Geodezija in geoinformatika.

51

in belimi vrečami je bila na posnetkih dobro vidna (slika 8). Ortofoto je bil uporaben pri določitvi
približnih koordinat pokazanih mej, ugotavljanju odstopanja med katastrsko in pokazano mejo, izdelavi
terenskih skic in pri obdelavi podatkov v pisarni. V okviru izvedbe predizmere se je izvedla tudi izmera
vseh stavb ne glede na to, ali so imele katere izmed njih koordinate že določene v D96/TM (Geodetska
družba, 2016).

Slika 8: Vidnost označene točke na ortofotu (Geodetska družba, 2016: str. 8).
Figure 8: Visibility of the marked point on the ortophoto (Geodetska družba, 2016: p. 8).

V sklopu priprav na mejno obravnavo je bilo treba ugotoviti potek mej po podatkih zemljiškega katastra,
pri tem pa upoštevati na terenu izmerjene točke in točke, vidne na ortofotu. Sledila je priprava podatkov
za prenos mej po podatkih zemljiškega katastra v naravo, terenskih skic in delnih zapisnikov za mejno
obravnavo (Geodetska družba, 2016).
Vabila na mejno obravnavo so bila poslana vsem zemljiškoknjižnim lastnikom. Večina lastnikov se je
mejne obravnave udeležila. Predmet mejne obravnave so bili le soglasno ugotovljeni deli lastniških mej,
deli mej parcel lastniških kosov pa so se urejali zgolj na lastnikovo željo. Soglasno določene meje so se
v naravi označile povsod, kjer lastniki temu niso nasprotovali. Izvajalec je bil s sodelovanjem lastnikov
zelo zadovoljen, težave so imeli le pri sodelovanju in dogovarjanju z občino. Izvajalec je moral določiti
dodaten termin za izvedbo še ene mejne obravnave (Geodetska družba, 2016).
Na obravnavanem območju je izvajalec s pomočjo ZK-točk, predhodnih elaboratov in fotogrametrično
določenih koordinat izdelal izboljšan ZKP. Tako so lahko določili oceno natančnosti katastrskih
podatkov in ujemanja katastrske ter pokazane meje. Uredili so soglasne meje, ki so se ujemale s
katastrsko mejo znotraj ocenjene natančnosti. Če je bilo odstopanje preveliko in kljub dogovarjanju ni
bilo sklenjenega kompromisa, mej niso uredili (Geodetska družba, 2016).
Elaborat nove izmere je izvajalec izdelal po določilih ZEN. Vsebino elaborata so tako sestavljali »skica
nove izmere, zapisnik mejne obravnave, prikaz sprememb, računaje površin in digitalni podatki za
evidentiranje predlaganih mej in ZPS v zemljiškem katastru« (Geodetska družba, 2016, str. 11).
Naročnik je za projekt zahteval naslednje končne izdelke (Geodetska družba, 2016, str. 11):
- »elaborat nove izmere,
- grafični prikaz z lokacijam mejnikov,
- poročilo in podatki o zemljiščih pod stavbami pred in po novi izmeri,
- poročilo in podatki o izvedbi analiz podatkov in končnih rezultatov,
- uporabljeni materiali za informiranje javnosti,
- opis sodelovanja z lokalno skupnostjo,
- poročilo z opisom izvedbe projekta.«
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5.4.4

Izpostavitev problematike pri izvajanju nove izmere

a) zamaknjenost ZKP
Izvajalec projekta je imel težave zaradi velike zamaknjenosti ZKP (do 45 m), tako je bila pri
identifikaciji mejnih parcel nujna pomoč lastnikov. Sklepajo, da je posledica zamika tudi napačno
vrisana lokalna cesta, ki se je izkazala kot groba napaka zemljiškega katastra (Geodetska družba,
2016).
b) komuniciranje in sodelovanje z občino
Prvi kontakt z občino Slovenska Bistrica sta na sestanku vzpostavila Geodetski inštitut in geodetska
uprava, nato še izvajalec projekta, ko so se z občino sestali pred mejno obravnavo. Parcele v lasti
občine so predstavljale velik del obravnavanega območja. Zaradi njihove razpršenosti je bila
prisotnost občine skorajda obvezna na vseh mejnih obravnavah. Pričakovanja občine so bila, da se
bo poleg nove izmere izvedla tudi ekspropriacija zemljišč vzdolž vseh poti na obravnavanem
območju. Izvajalec je občini ponudil le izvedbo parcelacij in pojasnil, da imajo v celotnem procesu
izvedbe nove izmere enake pravice in dolžnosti kot ostali lastniki. Edini privilegij je bila izvedba
mejne obravnave posebej za občinska zemljišča. Problematična sta bila odseka na delu dveh cest,
vendar se je za del z različnim lastništvom uredila parcelacija, na drugem delu pa so dosegli soglasno
ureditev meja po obstoječi trasi ceste (Geodetska družba, 2016).
c) terenska izmera
Na območju izvajanja nove izmere je bila uporabljena tahimetrična izmera, saj sta konfiguracija
terena in nestabilno mobilno omrežje onemogočala dovolj natančno določitev točk z GNSS-izmero
(RTK). Za določitev izhodiščnih točk izmere je bila uporabljena statična GNSS-metoda, nato pa je
bil vzpostavljen poligon s 60 stojišči. Zaradi slabih vremenskih razmer se je čas izvedbe terenske
izmere podaljšal za 3 tedne (Geodetska družba, 2016).
5.4.5

Mnenje izvajalca o izvedbi nove izmere

Izvajalec meni, da je metoda nove izmere glede na potek dotičnega projekta ustrezna za izboljšanje
lokacijske kakovosti zemljiškega katastra. Visok delež urejenih mej je rezultat dobrega informiranja
udeleženih strank, dobrega terenskega sodelovanja med geodeti in strankami ter možnosti usklajevanja
termina mejne obravnave. Urejene meje imajo tudi širši pomen, saj posledično pomenijo boljšo kakovost
podatkov zemljiškega katastra, razrešitve sosedskih in drugih mejnih sporov ter lažje načrtovanje in
izvajanje posegov v prostoru (Geodetska družba, 2016).
Opozorilo izvajalca pa se nanaša na vzorčno območje izvedene nove izmere, saj je mnenja, da zaradi
njegove specifičnosti ne more predstavljati reprezentativni primer za druga območja v Sloveniji.
Homogenost zemljiškega katastra je tu zelo slaba, posledično je bila napačno vrisana tudi lokalna cesta.
Težave so imeli nadalje pri uporabi GNSS-metode izmere, saj je razpoložljivost mobilnega omrežja
slaba in zato natančnost tako določenih točk neustrezna (Geodetska družba, 2016).
Velik problem je predstavljala občina, saj je namesto aktivnega sodelovanja oteževala potek del s
specifičnimi zahtevami. Izvajalec meni, da bi morale občine aktivno sodelovati, imeti željo po ureditvi
stanja lastniških in drugih nepremičnin ter s tem namenom tudi zagotoviti del sredstev za izvedbo nove
izmere (Geodetska družba, 2016).
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Primer iz prakse 3, 1. del: Uskladitev podatkov zemljiškega katastra s postopkoma nove
izmere in nastavitve zemljiškega katastra

Geodetska uprava je z namenom izvedbe postopka nove izmere za del območja v naselju Saksid,
Dragovica ter Avče in postopka nastavitve katastra za del naselja Boben razpisala nalogo Uskladitev
podatkov zemljiškega katastra s postopkom nove izmere in nastavitve katastra. Izvajalec naročenih del
je bila Geodetska družba d. o. o., ki je po opravljenem delu, celoten postopek izvedbe nove izmere in
nastavitve katastra strnila v tehničnem poročilu. Nastavitev zemljiškega katastra se je izvedla za
območje, kjer je lega in oblika parcelnih mej evidentirana drugače, kot jih uživajo lastniki v naravi.
Rezultat predstavljajo soglasno urejene meje, ki so evidentirane v zemljiškem katastru, uskladitev
podatkov o poteku parcelnih (lastniških) mej s posestnimi mejami ter izboljšana položajna natančnost
zemljiškega katastra na teh območjih (Geodetska družba, 2017; GURS, 2017).
Naloga se je izvajala v skladu z določili ZEN in Pravilnika o urejanju mej ter spreminjanju in
evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru z dodatnimi zahtevami naročnika (GURS). Zahtevana
naloga je obsegala dva vsebinska postopka – novo izmero (1. del) in nastavitev katastra (2. del).
Postopka se po vsebini geodetske storitve ne razlikujeta, je pa razlika v načinu evidentiranja sprememb
(Geodetska družba, 2017; GURS, 2017).
Izvedba naloge je zahtevala (GURS, 2017, str. 3):
- »označitev urejenih parcelnih meja v naravi,
- določitev zemljišč pod stavbami,
- priprava materialov za informiranje javnosti,
- poročilo o izvedbi projekta in
- izdelavo elaborata geodetske storitve.«
Dodatno je izvajalec moral opraviti (Geodetska družba, 2017):
- predstavitev postopka in načina izvedbe nove izmere za 1. del naloge ter predstavitev načina
izvedbe za 2. del naloge vsem udeležencem, pred samim začetkom projekta,
- ureditev vsaj 66 % dolžine vseh lastniških parcelnih mej (samo za 1. del),
- izmero točk in zemljišč pod stavbami, ki že imajo D69/TM koordinate z namenom zagotavljanja
homogenosti,
- izračun površine neurejenih parcel, ki imajo urejen vsaj del lastniške meje in s tem soglašajo
tudi lastniki ter
- v naravi označiti soglasno urejene meje.
Uvodni del predstavitve projekta izvedbe nove izmere in nastavitve katastra smo predstavili za oba
postopka skupaj. V nadaljevanju smo zaradi boljše preglednosti postopkovni opis izvedene nove izmere
in nastavitve katastra ločili, slednji je opisan v podpoglavju 5.6.
5.5.1

Stanje pred in po novi izmeri

Postopek nove izmere se je izvedel na treh različnih lokacijah. Gre za dele naselij Saksid v k. o.
Dornberk, Dragovica v k. o. Bate in Avče v k. o. Avče. Rok za oddajo zaključnih elaboratov na OGU
Nova Gorica je bil 20. 11. 2017 (Geodetska družba, 2017).
a) Naselje Saksid
V fazi priprave na predizmero je bilo na OGU Nova Gorica zbranih 35 elaboratov, ki vsebujejo podatke
o predhodnih izmerah. Na nekaterih delih so bile meje predhodno že urejene po pravilih ZEN ali
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ZENDMPE, vendar vseh mejnih znamenj ni bilo moč najti, zato se je izvedla tudi označitev že urejenih
mej. Udeležba lastnikov na mejni obravnavi je bila 96 %. Celotna izvedba projekta v naselju Saksid je
potekala od 31. 8. 2017 do 30. 11. 2017 (grafikon 3) (Geodetska družba, 2017).

priprava na postopek
tehnična izvedba - teren
tehnična izvedba - pisarna

15.8.

29.8.

12.9.

26.9.

10.10.

24.10.

7.11.

21.11.

5.12.

Grafikon 3: Prikaz terminske izvedbe nove izmere Saksid (povzeto po Geodetska družba, 2017).
Graph 3: Duration of the new cadastral survey in the cadastral municipality Saksid (summarized according
to Geodetska družba, 2017).

Na sliki 9 so prikazane predlagane in že urejene meje ter lokacije izvedb posamičnih katastrskih
postopkov. Modra barva označuje predlagane meje, črna barva urejene meje, zelena barva izravnavo in
rdeča barva parcelacijo (Geodetska družba, 2017).

Slika 9: Prikaz statusa mej, izvedenih parcelacij in izravnav mej v naselju Saksid (Geodetska družba,
2017: str. 12).
Figure 9: Graphical representation of the boundary status, preformed subdivisions and boundary
adjustments in Saksid (Geodetska družba, 2017: p. 12).

b) Naselje Dragovica
V fazi priprave na predizmero je bilo na OGU Nova Gorica zbranih 13 elaboratov, ki vsebujejo podatke
o predhodnih izmerah. Neujemanje se je pojavilo pri eni parceli, saj je bila evidentirana samo v
zemljiškem katastru, v zemljiški knjigi pa ne. Meja med omenjeno parcelo in sosednjo parcelo se v
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postopku ni urejala. Udeležba na mejni obravnavi je bila 100 %. Celotna izvedba projekta v naselju
Dragovica je potekala od 29. 8. 2017 do 30. 11. 2017 (grafikon 4) (Geodetska družba, 2017).

priprava na postopek
tehnična izvedba - teren
tehnična izvedba - pisarna

15.8.
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7.11.

21.11.

5.12.

Grafikon 4: Prikaz terminske izvedbe nove izmere Dragovica (povzeto po Geodetska družba, 2017).
Graph 4: Duration of the new cadastral survey in the cadastral municipality Dragovica (summarized
according to Geodetska družba, 2017).

Na sliki 10 so prikazane predlagane in že urejene meje ter lokacije izvedb posamičnih katastrskih
postopkov. Modra barva označuje predlagane meje, črna barva urejene meje, zelena barva izravnavo in
rdeča barva parcelacijo (Geodetska družba, 2017).

Slika 10: Prikaz predlaganih mej, izvedenih parcelacij in izravnav mej v naselju Dragovica (Geodetska
družba, 2017: str. 15).
Figure 10: Graphical representation of the boundary status, preformed subdivisions and boundary
adjustments in Dragovica (Geodetska družba, 2017: p. 15).

c) Naselje Avče
V fazi priprave na predizmero je bilo na OGU Nova Gorica zbranih 89 elaboratov, ki vsebujejo podatke
o predhodnih izmerah. Vsi mejniki, vzpostavljeni v sklopu ureditve mej po ZEN ali ZENDMPE, so bili
na terenu odkriti, zato takšnih mej ni bilo treba označiti. Zaradi zamika ZKP je bila pri odkrivanju
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mejnikov brez koordinat nujna pomoč lastnikov. V evidencah obstajajo za obravnavano območje tudi
urejene meje po ZENDMPE in sodno določene meje, ki pa nimajo koordinat. Udeležba na mejni
obravnavi je bila 91 %. Celotna izvedba projekta v naselju Avče je potekala od 28. 8. 2017 do
30. 11. 2017 (grafikon 5) (Geodetska družba, 2017).

priprava na postopek
tehnična izvedba - teren
tehnična izvedba - pisarna
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Grafikon 5: Prikaz terminske izvedbe nove izmere Avče (povzeto po Geodetska družba, 2017).
Graph 5: Duration of the new cadastral survey in the cadastral municipality Avče (summarized
according to Geodetska družba, 2017).

Na sliki 11 so prikazane predlagane in že urejene meje ter lokacije izvedb posamičnih katastrskih
postopkov. Modra barva označuje predlagane meje, črna barva urejene meje, zelena barva izravnavo in
rdeča barva parcelacijo (Geodetska družba, 2017).

Slika 11: Prikaz predlaganih mej, izvedenih parcelacij in izravnav mej v naselju Avče (Geodetska družba,
2017: str. 18).
Figure 11: Graphical representation of proposed boundaries, preformed subdivisions and boundary
adjustments in Avče (Geodetska družba, 2017: p. 18).

V nadaljevanju sledi tabelarična predstavitev rezultatov, ki jih je izvajalec dosegel z novo izmero. V
preglednici 13 so prikazane izbrane lastnosti vseh obravnavanih območij pred in po novi izmeri.
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Preglednica 13: Statistika za obravnavana območja pred in po novi izmeri (Geodetska družba, 2017:
str. 11, 13, 16).
Tabel 13: Statistics for the selected areas before and after the new cadastral survey (Geodetska družba,
2017: p. 11, 13, 16).
Del naselja Saksid
pred novo
po novi
izmero
izmeri
Površina obravnavanega območja
[ha]
Število parcel
Lastniki
Število lastniških kosov
Število objektov

Del naselja Dragovica
pred novo
po novi
izmero
izmeri

4,5

2,6

151
46

98

/

Del naselja Avče
pred novo
po novi
izmero
izmeri

2,5
63

8,1
350

35
69

/
25

85

245
182

39
26

/

220
172

Izvajalec je v vseh treh delih naselij presegel zahtevanih 66 % urejenih mej glede na dolžino
(preglednica 14). Za del naselja Saksid se je uredilo 95 % dolžin lastniških mej oziroma 94 % vseh delov
mej, za del naselja Dragovica 99,5 % dolžin lastniških mej oziroma 98,6 % vseh delov mej, za del
naselja Avče pa 91 % dolžin lastniških mej oziroma 88 % vseh delov mej (Geodetska družba, 2017).
Preglednica 14: Pregled urejenosti mej na območjih izvedenih novih izmer (Geodetska družba, 2017:
str. 11, 13, 16).
Tabel 14: Boundaries statuses in the areas of the new cadastral survey (Geodetska družba, 2017:
p. 11, 13, 16).
Število delov mej

Dolžina [m]

Predlagani deli meje
Predlagani deli meje pred
izravnavo
Neurejeni deli meje

604

4465

13

64

40

220

Skupaj

657

4749

Predlagani deli meje
Predlagani deli meje pred
izravnavo
Neurejeni deli meje

275

2604

2

9

4

12

Skupaj

281

2625

Predlagani deli meje
Predlagani deli meje pred
izravnavo
Neurejeni deli meje

1272

8269

2

33

170

844

Skupaj

1444

9146

Urejenost glede
na dele mej [%]

Urejenost glede
na dolžino [%]

94,0

95,0

6,0

5

98,6

99,5

1,4

0,5

88,0

91,0

12,0

9,0

Del naselja Saksid

Del naselja Dragovica

Del naselja Avče

Iz preglednice 13 je razvidna posodobitev baze ZK-točk.
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Preglednica 15: ZK-točke in točke, ki definirajo objekte na območjih izvedenih novih izmer (Geodetska
družba, 2017: str. 11, 14, 17).
Tabel 15: Cadastral points with coordinates based on surveying and points that defines objects in selected
areas (Geodetska družba, 2017: p. 11, 14, 17).
Del naselja Saksid

Del naselja Dragovica

Del naselja Avče

Nove, označene ZK-točke

41

200

396

Nove, neoznačene ZK-točke

213

187

1683

Stare, uporabljene ZK-točke

433

83

237

Stare, brisane ZK-točke

112

17

15

Točke na objektih

361

152

905

1048 – 112 = 936

622 – 17 = 605

3221 – 15 = 3206

Skupaj

Dodatno so se izmerila ZPS, na podlagi katerih se bodo stavbe vpisale v evidenco katastra stavb. Po
naročilu lastnikov se je v okviru novih izmer izvedla še izravnava meje in parcelacija (preglednica 16)
(Geodetska družba, 2017).
Preglednica 16: Pregled sočasnih izvedb individualnih katastrskih postopkov z izvedbo nove izmere
(Geodetska družba, 2017: str. 11, 14, 17).
Tabel 16: Preformed subdivisions and boundary adjustments in the area of the new cadastral survey
(Geodetska družba, 2017: p. 11, 14, 17).
Del naselja Saksid

Del naselja Dragovica

Del naselja Avče

Število

Dolžina [m]

Število

Dolžina [m]

Število

Dolžina [m]

Izravnani deli meje

16

51

1

7

7

28

Parcelacija – delitev

25

126

23

197

42

252

Parcelacija – združitev

21

/

14

/

52

/

5.5.2

Pripravljalna dela

Pomembni v tej fazi so sestanki s strankami v postopku, na vseh treh obravnavanih območjih. Lastnike
je izvajalec seznanil, da se bodo evidentirale samo soglasno urejene meje in da se bodo izmerila tudi
zemljišča pod stavbami. Izvajalec je stranke naprosil, da na terenu odkrijejo mejnike in označijo
soglasne meje (Geodetska družba, 2017).
5.5.3

Priprava in izvedba predizmere, mejne obravnave ter izdelava elaborata

Pred samo izvedbo predizmere je bilo treba pregledati in preračunati arhivske podatke elaboratov
zemljiškega katastra in starih zemljiškokatastrskih načrtov, ki jih hranijo na Območni geodetski upravi
(OGU) Nova Gorica. Na podlagi zbranih podatkov je sledila priprava skic za terensko izmero. Na
samem terenu je bilo treba najti in izmeriti vse obstoječe mejnike ter nuditi pomoč lastnikom pri
označitvi soglasnih meja s količki. Sledila je izmera označenih lomnih točk mej in vseh objektov. Z
geodetsko izmero so se določile koordinate lomnih linij cest – izmera ceste. Po zaključku predizmere so
sledile priprave na mejno obravnavo, ki so obsegale več opravil. Ugotoviti je bilo treba potek mej po
podatkih zemljiškega katastra, pri tem pa upoštevati na terenu izmerjene točke. Sledila je priprava
podatkov za prenos mej po podatkih zemljiškega katastra v naravo, terenskih skic in delnih zapisnikov
za mejno obravnavo (Geodetska družba, 2017).
Vabila na mejno obravnavo so bila poslana vsem zemljiškoknjižnim lastnikom. Vabila s priporočeno
pošto so bila poslana lastnikom, ki živijo v tujini. Predmet mejne obravnave so bili zgolj soglasno
ugotovljeni deli lastniških mej, deli mej parcel lastniških kosov pa so se urejali le na željo lastnika. Vse
soglasno določene meje so se označile v naravi. Izvajalec je sodelovanje lastnikov na mejni obravnavi
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ocenil za zelo dobro, saj kljub obsežnemu dogovarjanju o poteku mej konfliktnih situacij ni bilo
(Geodetska družba, 2017).
Na obravnavanem območju je izvajalec s pomočjo ZK-točk in predhodnih elaboratov izdelal izboljšan
ZKP. Tako so lahko določili oceno natančnosti katastrskih podatkov in ujemanja katastrske ter pokazane
meje. Uredili so soglasne meje, ki so se ujemale s katastrsko mejo znotraj določene natančnosti. Če je
bilo odstopanje preveliko in kljub dogovarjanju ni bilo sklenjenega sporazuma, mej niso uredili
(Geodetska družba, 2017).
Izvajalec je za vsako obravnavano območje izdelal elaborate nove izmere po določilih ZEN. Tako so za
tri območja nastali trije elaborati (Geodetska družba, 2017). Vsebino elaborata so sestavljali »skica nove
izmere, zapisnik mejne obravnave, prikaz sprememb, računaje površin in digitalni podatki za
evidentiranje predlaganih mej in ZPS v zemljiškem katastru« (Geodetska družba, 2017, str. 10)
5.6

Primer iz prakse 3, 2. del: Uskladitev podatkov zemljiškega katastra s postopkoma nove
izmere in nastavitve zemljiškega katastra

Pri izvedbi postopka nastavitve katastra je bila dodatna naloga izvajalca, poleg zbiranje obstoječih
podatkov iz uradnih evidenc in tistih v lasti lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč še izvedba postopka
na terenu. Na podlagi zbranih podatkov se je na terenu ob sodelovanju lastnikov določil potek parcelnih
mej in izmera ZK-točk (GURS, 2017).
5.6.1

Stanje pred in po nastavitvi katastra

Obravnavani del naselja Boben spada pod katastrsko občino Boben. Celoten projekt izvedbe nastavitve
katastra je z vmesnimi prekinitvami trajal od izvedbe uvodnega sestanka 7. 8. 2017 do izdelave
končnega poročila 16. 11. 2017 (grafikon 6). Rok za izvedbo naloge je bil določen v tehnični
dokumentaciji naročnika z datumom 20. 11. 2017 (Geodetska družba, 2017).
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Grafikon 6: Prikaz terminske izvedbe nastavitve katastra v katastrski občini Boben (povzeto po
Geodetska družba, 2017).
Graph 6: Duration of the setting-up of land cadastre in the cadastral municipality Boben (summarized
according to Geodetska družba, 2017).

Slika 12 ponazarja statuse urejenih mej in lokacije izvedb posamičnega katastrskega postopka. Modra
barva označuje predlagane meje, črna barva urejene meje in rdeča barva parcelacijo. Na sliki 13 je na
podlagi ortofota prikazana primerjava stanja ZKP pred in po nastavitvi katastra (Geodetska družba,
2017).
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Slika 12: Prikaz predlaganih mej in izvedenih parcelacij v naselju Boben (Geodetska družba, 2017:
str. 18).
Figure 12: Graphical representation of proposed boundaries and preformed subdivisions in Boben
(Geodetska družba, 2017: p. 18).

Slika 13: Primerjava ZKP v naselju Boben pred nastavitvijo katastra (črna barva) s stanjem po
nastavljenem katastru (rdeča barva) (Geodetska družba, 2017: str. 18).
Figure 13: Comparison of cadastral index map in Boben before (black colour) and after (red colour) the
setting-up of land cadastre (Geodetska družba, 2017: p. 18)

Izbrane lastnosti testnega območja pred in po nastavitvi katastra, katerega površina znaša 3,7 ha, so
podane v preglednici 17 (Geodetska družba, 2017).
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Preglednica 17: Statistika za obravnavano območje pred in po nastavitvi katastra v k. o. Boben
(Geodetska družba, 2016: str. 23).
Tabel 17: Statistics for the selected area before and after the setting-up of land cadastre (Geodetska
družba, 2017: p. 23).
Pred nastavitvijo katastra

Po nastavitvi katastra

40

40

Število parcel
Lastniki

21

Število lastniških kosov

14

14

Število objektov

26

26

Izvajalec je na obravnavanem delu naselja Boben uredil vse lastniške dele mej parcel, torej 100 % dolžin
lastniških mej oziroma 100 % vseh delov mej (preglednica 18) (Geodetska družba, 2017).
Preglednica 18: Pregled urejenosti mej na območju nastavitve katastra (Geodetska družba, 2017: str. 23).
Tabel 18: : Boundaries statuses in the area of the setting-up of land cadastre (Geodetska družba, 2017:
p. 23).
Število delov mej

Dolžina [m]

Urejenost glede
na dele mej [%]

Urejenost glede
na dolžino [%]

Predlagani deli meje

222

1945

74

72

Predhodno urejene meje – cesta

80

744

26

28

Neurejeni deli meje

0

0

0

0

302

2689

Skupaj

Iz preglednice 19 je razvidna posodobitev baze ZK-točk po izvedeni nastavitvi katastra. Vse ZK-točke
so se preštevilčile (Geodetska družba, 2017).
Preglednica 19: Pregled ZK-točk in točk, ki definirajo objekte na območju nastavitve katastra (Geodetska
družba, 2017: str. 23).
Tabel 19: Cadastral points with coordinates based on surveying and points that defines objects in the area
of the setting-up of land cadastre (Geodetska družba, 2017: p. 23).
Število
Nove, označene ZK-točke

83

Nove, neoznačene ZK-točke

461

Stare, uporabljene ZK-točke

0

Stare, brisane ZK-točke

112

Točke na objektih

177

Skupaj

721 –112 = 609

Po naročilu lastnikov in občine se je v okviru nastavitve katastra izvedla še parcelacija (preglednica 20).
Dogovor o formiranju cestnih parcel s pomočjo parcelacije je bil sklenjen med občino in lastniki, izjema
je bil le del neodmerjene ceste, kjer dogovora ni bilo mogoče vzpostaviti (Geodetska družba, 2017).
Preglednica 20: Pregled sočasnih izvedb parcelacije v okviru nastavitve katastra (Geodetska družba,
2017: str. 24).
Tabel 20: Preformed subdivisions in the area of the setting-up of land cadastre (Geodetska družba, 2017:
p. 24).
Parcelacija – delitev

Število

Dolžina [m]

151 delov mej

900
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Pripravljalna dela

Izvajalec se je z lokalno skupnostjo dogovoril o načinu obveščanja javnosti na krajevno običajen način
in možnosti uporabe primernega prostora za izvedbo sestanka z lastniki. Prav tako je izvajalec občini
pojasnil potek postopka nastavitve katastra ter se pozanimal o njenih lokalnih javnih interesih
(Geodetska družba, 2017).
Sledil je sestanek s strankami v postopku. Tema sestanka je bila predstavitev problematike
obravnavanega območja, zakonodajni okvir, opis postopka izvedbe nove izmere in predstavitev
izvajalca. Sestanka se je udeležilo več kot 80 % lastnikov. Izvajalec je lastnike prosil, da pripravijo in
predložijo dokumente o svojih zemljiščih ter da na terenu odkrijejo mejnike in označijo soglasne meje.
Lastniki so bili obveščeni, da bodo na podlagi izmerjenih zemljišč pod stavbami dobili poziv za vpis
stavb v kataster stavb, ki so bile zgrajene po letu 2003 (Geodetska družba, 2017).
5.6.3

Priprava in izvedba predizmere, mejne obravnave ter izdelava elaborata

Pred izvedbo predizmere je bilo treba pregledati in preračunati arhivske podatke elaboratov zemljiškega
katastra in starih zemljiškokatastrskih načrtov, ki jih hranijo v arhivu Geodetske pisarne Trbovlje, ter
pripraviti skice namenjene terenski izmeri. Skupaj z lastniki se je na terenu odkrilo in izmerilo obstoječe
mejnike. Lastnikom so geodeti na terenu nudili pomoč pri označitvi soglasnih meja s količki in nato
lome mej tudi izmerili. Za potrebe evidentiranja zemljišč pod stavbami se je opravila izmera vseh takih
objektov, za izmero prometnih poti pa se je z geodetsko izmero določilo koordinate lomnih linij cest
(Geodetska družba, 2017).
Po pregledu 46 elaboratov predhodnih postopkov so na terenu odkrili vse mejnike, ki so bili določeni v
okviru urejanja mej po postopkih ZEN oziroma ZENDMPE, zato takšnih mej ni bilo treba označiti.
Zaradi zamika ZKP je bila pri odkrivanju mejnikov nujna pomoč lastnikov parcel. V okviru izvedbe
predizmere je se izvedla tudi izmera vseh stavb ne glede na to, ali so imele katere izmed njih koordinate
že določene v D96/TM. Vabila na mejno obravnavo so bila poslana vsem zemljiškoknjižnim lastnikom.
Udeležba na mejni obravnavi je bila 100 %. Predmet mejne obravnave so bili le soglasno ugotovljeni
deli lastniških mej, deli mej parcel lastniških kosov pa so se urejali zgolj na lastnikovo željo (Geodetska
družba, 2017).
Na mejni obravnavi so se meje ugotavljale na podlagi dokumentov obstoječih uradnih evidenc in
predloženih dokumentov v posesti lastnikov oziroma uporabnikov. Obod obravnavanega območja se je
določil iz obstoječih podatkov zemljiškega katastra, prav tako lega in oblika zemljišč znotraj določenega
oboda. Če to ni bilo mogoče, se je upoštevalo izjave lastnikov in uporabnikov parcel. Na podlagi zbranih
podatkov in dogovarjanja s strankami se je na terenu določil in označil potek soglasnih mej, ki so se
kasneje evidentirale v zemljiški kataster. Sledila je izmera. Izvajalec je sodelovanje lastnikov ocenil za
zelo dobro, saj konfliktnih situacij ni bilo, veliko mej pa je bilo že predhodno označenih s količki
(Geodetska družba, 2017).
Elaborat nove izmere je izvajalec izdelal po določilih ZEN. Vsebino elaborata so tako sestavljali »skica
nove izmere, zapisnik mejne obravnave, prikaz sprememb, računaje površin in digitalni podatki za
pripravo predloga nastavitve zemljiškokatastrskih podatkov« (Geodetska družba, 2017, str. 22).
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REZULTATI IN RAZPRAVA

Parcelno preurejanje zemljišč, znotraj katerega je vključeno tudi urejanje parcelnih mej, zahteva nadzor
in ciljne usmeritve, saj s tem zagotovimo pravno varnost imetnikom pravic na nepremičninah, lastninsko
urejenost in izboljšano parcelno strukturo zemljišč. V tem poglavju so zato opisane ugotovitve,
oblikovane na podlagi analize teoretičnega ozadja preurejanja in urejana zemljišč v Sloveniji ter
primerov praktičnih izvedb. Na podlagi ugotovitev smo osnovali dopolnitve in izboljšave zakonskega
okvira na tem področju, ki bi lahko v prihodnje pripomogle k širši uporabi teh postopkov.
6.1

Zakonski okvir katastrskega preurejanja zemljišč

V odvisnosti od dejstva, ali z določenim katastrskim postopkom izvedemo samo ureditev meje ali pa
mejo tudi spreminjamo oziroma jo na novo določamo, ločimo pojma katastrsko urejanje in katastrsko
preurejanje zemljišč. Pri urejanju zemljišč po slovenski zakonodaji uporabimo postopek ureditve meje
(mejna obravnava) ali novo izmero (množično mejno obravnavo). Orodja preurejanja pa so izravnava
meje, parcelacija, komasacija in nastavitev katastra. Med postopke preurejanja je v preteklosti spadala
tudi nova izmera, ki ni bila opredeljena le kot množična ureditev meje, ampak je dopuščala spremembe
parcel.
Kriterije za uvedbo in izvedbo posameznega katastrskega postopka smo zbrali v preglednicah 3–6 v 4.
poglavju magistrskega dela. Kriteriji so podobni tako za individualne kot množične katastrske postopke,
zato jih lahko med seboj primerjamo. Določene kriterije, ki predstavljajo glavne razlike med
posamičnimi in množičnimi katastrskimi postopki, smo že obravnavali. Na tem mestu izpostavljamo
nedoločene ali pomanjkljivo določene kriterije dotičnih množičnih katastrskih postopkov urejanja in
preurejanja. Pri množičnih postopkih katastrskega preurejanja se poleg parcelne strukture uredi tudi
lastninsko stanje zemljišč. Medtem ko je namen uvedbe komasacij dokaj natančno določen, pri
nastavitvi katastra in novi izmeri ni jasne opredelitve o namenu in rezultatu njune uporabe.
a) Komasacije
Komasacije smo razdelili na upravne in pogodbene, pri tem pa še ločili komasacije glede na
zakonodajo (zakonodaja, ki ureja upravljanje kmetijskih zemljišč, in prostorsko zakonodajo).
Kriteriji za uvedbo komasacij so jasno določeni in so se najverjetneje izoblikovali na podlagi
dolgoletnih praktičnih izkušenj pri izvajanju komasacij kmetijskih in sorodnih zemljišč. Za
komasacije po zakonu o urejanju prostora (tako imenovane urbane komasacije), ki v Sloveniji
nimajo take tradicije kot komasacije kmetijskih zemljišč, so kriteriji za uvedbo pravzaprav
enaki/prevzeti iz zakonodaje o kmetijskih zemljiščih. Nekoliko večji poudarek je le na izvedbenem
prostorskem načrtu, ki mora biti podlaga za komasacijo – po novi zakonodaji pa se lahko izdelava
izvedbenega prostorskega načrta in komasacija pripravljata skupaj.
Ker komasacije uvrščamo med postopke preurejanja zemljišč, se parcele s tem pa tudi meje parcel
(z izjemo oboda), določijo povsem na novo. Začetno stanje parcelne strukture zemljišč na
predvidenem območju obravnave zakonsko ni določeno, na splošno pa naj bi bil rezultat bolj
ustrezna parcelna struktura, ki omogoča najustreznejšo rabo zemljišč v skladu s prostorskimi akti.
Poleg spreminjanja parcelne strukture je v preurejanje zajeto še spreminjanje lastniške strukture,
zato je stanje lastniške razdrobljenosti na predvidenem območju izvedbe komasacije tudi eden
izmed pomembnejših kriterijev za uvedbo.
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Dva pomembnejša kriterija, ki hkrati določata tudi namen uvedbe komasacije, sta stopnja
neskladnosti posestnega stanja s stanjem v nepremičninskih evidencah in izboljšanje dostopa do
parcel. Nobeden od teh zakonsko ni določen, bi pa bilo potrebno razmisliti, kateri instrument je bolj
primeren v primeru neskladnosti posestnega stanja s stanjem v nepremičninskih evidencah –
komasacije, nastavitev katastra ali morda celo nekoliko dopolnjena nova izmera (kot smo jo poznali
v preteklosti).
Smiselna bi bila tudi določitev časovnega roka izvedbe in veljavnosti elaboratov. Na podlagi
praktičnih izkušenj bi težko določili zakonski rok izvedbe postopka komasacije, lahko pa bi določili
rok veljavnosti posameznega elaborata, predvsem elaborata nove razdelitve.
Predmet obravnave na komasacijskem območju so lahko urejene in neurejene parcelne meje. Na
željo lastnika, ki se z uradno določeno površino ne strinja, se lahko prednostno izvede mejna
obravnava za ureditev parcelne meje. Sočasno z izvajanjem komasacije se lahko izvede mejna
obravnava in parcelacija za parcele na obodu območja, hkrati pa se lahko na celotnem
komasacijskem območju vzporedno načrtuje in izvaja postopke urejanja zemljišč kot so: urejanje
dovoznih poti, agromelioracije in hidromelioracije, urejanje vodotokov ter urejanje in izgradnja
druge infrastrukture. Na območju izvajanja komasacij velja prepoved pravnega prometa z zemljišči
v kolikor kupci niso soudeleženci komasacije ali samoupravna lokalna skupnost. Dodatno pri
upravni komasaciji stavbnih zemljišč velja prepoved gradnje in drugih ureditev na zemljiščih.
b) Nova izmera
Največ vprašanj oziroma nejasnosti je pri kriterijih uvedbe in izvedbe postopkov nove izmere in
nastavitve katastra. Kljub številnim izvedbam in preteklim izkušnjam so kriteriji za uvedbo in
izvedbo zakonsko pomanjkljivi. Že sam namen ni jasno opredeljen ali pa je zgolj preozko zastavljen.
Danes je nova izmera v bistvu množična mejna obravnava, s katero istočasno uredimo večje število
parcelnih mej, posodobimo podatke o stavbnih zemljiščih in na podlagi opravljenih meritev
izvedemo prilagoditev zveznega grafičnega podatkovnega sloja zemljiškega katastra (ZKP oziroma
ZKN). Glavni namen nove izmere je tako samo izboljšava položajne kakovosti podatkov
zemljiškega katastra. Preurejanje zemljišč praviloma ni predmet nove izmere, kar menimo, da ni
dobra rešitev. Z novo izmero urejamo nesporne parcelne meje, pri čemer se potek parcelne meje
določi na podlagi katastrskih podatkov in ob soglasju lastnikov. Po koncu postopka se evidentira
soglasno določene lastniške meje na podlagi nove geodetske izmere lomnih točk linij sporazumno
določenih parcelnih mej. V primeru nesoglasij se tako imenovane sporne meje ne urejajo.
Eden od namenov uvedbe nove izmere naj bi bila uskladitev posestnega stanja z evidentiranim
stanjem (lastniškim stanjem), ki ga lahko z izvedbo nove izmere le delno izpolnimo, saj v primeru
prevelikih razlik ne dosežemo soglasja med pokazano in predlagano mejo. V primeru večjega števila
spornih mej obstaja možnost, da ne dosežemo minimalnega zahtevanega deleža urejenih mej.
Kriterij deleža urejenih mej po koncu postopka je sicer določen, ni pa podana zahteva o tem, koliko
lastnikov se z uvedbo postopka strinja. Nejasno tu je, da ne moremo predvideti končnega deleža
urejenih mej, če že na začetku vsaj približno ne vemo, koliko lastnikov se z uvedbo postopka sploh
strinja.
Sočasno z novo izmero lahko izvajamo tudi individualna postopka preurejanja – parcelacijo in
izravnavo meje, kar sicer v zakonu ni posebej določeno. S parcelacijo lahko evidentiramo parcele
infrastrukture (npr. ceste) ali združimo več parcel istega lastnika v eno. S parcelacijo lahko
razdelimo večje parcele na manjše, na primer v naravi določimo lastniške deleže solastnikov. Z
izravnavo meje lahko preuredimo parcelno mejo tako, da ji zmanjšamo število lomov.

Čampa, A. 2018. Možnosti parcelnega preurejanja zemljišč v okviru katastrskih postopkov.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program II. stopnje Geodezija in geoinformatika.

65

Časovni rok za izvedbo nove izmere zakonsko ni določen. Iz praktičnih izkušenj vemo, da predolgo
trajajoči postopki zmanjšujejo uspešnost končnega produkta, zato bi bilo smotrno določiti zakonski
rok v katerem bi se moral postopek zaključiti. Izkušnje iz prakse novejših izmer kažejo, da je
povprečno trajanje postopka tri mesece.
c) Nastavitev katastra
Kot smo že omenili, točen namen uporabe nastavitve katastra ni jasno opredeljen. Gre za dokaj
neznan postopek, ki v praksi še ni zelo zaživel. V primerjavi z novo izmero lahko z uporabo
nastavitve katastra odpravimo večje neskladnosti med posestnim in evidentiranim katastrskim
(lastniškim) stanjem. Poleg podatkov zemljiškega katastra so za določitev poteka parcelnih mej
odločilne dokazne listine in izjave lastnikov zemljišč o poteku posestnih meja.
Nastavitev katastra je edini postopek, ki dopušča ureditev poteka meje izven okvirov katastrskih
podatkov, torej glede na posestno mejo. Pri tem je treba izključiti možnost nedovoljenega trgovanja
z zemljišči. Postopek je namenjen za območja, kjer zemljišča niso evidentirana v zemljiškem
katastru ali so ta po obliki in legi evidentirana drugače, kakor jih dejansko uživajo lastniki v naravi.
Tako kot pri novi izmeri, se meje parcel, ki so v lasti neznanih ali pokojnih lastnikov ne obravnavajo.
Isto velja za sporne meje, ki se v primeru nesoglasij ne urejajo in ne evidentirajo.
Obravnavane parcelne meje se po končanem postopku evidentirajo kot urejene meje, prav tako se
posodobijo podatki v zemljiški knjigi. Vložitev predloga za uvedbo postopka lahko poda le
geodetska uprava.
Prav tako kot pri novi izmeri časovni rok izvedbe nastavitve katastra zakonsko ni določen, bi pa
moral biti, saj je uspešnost odvisna od trajanja postopka. S kriteriji izvedb ni določen niti zahtevan
delež urejenih mej po koncu postopka, ni določeno ali so predmet obravnave lahko prostorsko
ločena območja in ni določenega razmerja med vloženimi in dobljenimi zemljišči.
d) Primerjava zakonskih določil komasacij, nastavitve katastra in nove izmere
Vsak izmed množičnih katastrskih postopkov ima svoje prednosti in slabosti. Velikokrat bi lahko
na določenem območju uporabili kateregakoli izmed množičnih katastrskih postopkov, saj ustreznih
kriterijev za odločanje ni, so nejasni ali pomanjkljivi. Lastnikom je z uporabo množičnih postopkov
omogočena ureditev parcelnih meja z manjšimi oziroma minimalnimi stroški glede na stroške, ki
nastanejo ob individualnih pre-ureditvah mej.
Ugotovili smo, da je v primeru težnje po spremembi parcelne in lastniške strukture najprimernejša
komasacija, bodisi upravna bodisi pogodbena, saj nas preteklo katastrsko stanje ne omejuje pri
vzpostavitvi novega stanja (z vidika položaja parcel, upoštevati pa se mora seveda vložek
posameznih deležnikov). Pri novi izmeri in nastavitvi katastra praviloma ne pride do sprememb
posestnega stanja. Pri nastavitvi katastra se sicer lahko spremeni lastniška (katastrska) struktura, če
posestno stanje ni enako kot kažejo katastrski podatki. Do sprememb lastniške strukture lahko
načeloma pride tudi pri novi izmeri v takih primerih, vendar je potrebna uporaba posamičnih
instrumentov katastrskega preurejanja zemljišč (parcelacija, izravnava meje).
Na splošno je primernost nastavitve katastra v primerjavi z novo izmero ustreznejša za območja,
kjer so odstopanja med evidentiranim katastrskim in posestnim stanjem velika. Trajanje postopka
nastavitve katastra in nove izmere sta občutno krajša, saj se urejajo le soglasne meje, a vprašanje je,
ali je to najboljša rešitev za sistematično izboljšavo podatkov zemljiškega katastra. Kriterij
zahtevanega deleža lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo postopka nove izmere in nastavitve katastra
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ni določen. So pa komasacija, nova izmera in nastavitev katastra postopki, s katerimi lahko ob
ustreznem sodelovanju lastnikov nepremičnin dosežemo visok delež urejenih mej in tako naenkrat
posodobimo in izboljšamo podatke zemljiškega katastra in zemljiške knjige na širšem območju.
6.2

Ugotovitve iz prakse

6.2.1

Starejše izvedbe nove izmere

a) Obdobje po letu 1945
Po 2. svetovni vojni so se v Prekmurju množično izvajale nove izmere, saj zemljiško-katastrski
načrti za to območje niso obstajali. Merske metode, ki so jih takrat večinoma uporabljali so bile:
aerofotogrametrična detajlna zemljiškokatastrska izmera, tahimetrija, ortogonalna izmera in
stereofotogrametija. Pomembno je bilo, da so bili lastniki aktivno vključeni pri označevanju poteka
mej v naravi. Evidentiranje novega stanja se je izvedlo na podlagi javne razgrnitve, kamor so bili
lastniki vabljeni posamično.
Danes mejna obravnava poteka ob prisotnosti geodeta, s katerim skupaj določimo potek parcelne
meje. Pri tem se lahko predlagana in pokazana meja razlikujeta le znotraj pasu, katerega širina je
odvisna od ocenjene natančnost katastrskih podatkov. Bistvo takratnih novih izmer je bilo
evidentiranje dejanskega posestnega stanja. Nova izmera je bila pred sprejetjem ZENDMPE
postopek, s katerim se parcele niso samo urejale ampak tudi preurejale (možnost evidentiranja mej,
ki so odstopale od podatkov katastra).
b) Izmera k. o. Bočna leta 2005 in 2006
Nekoliko novejša izvedba nove izmere je primer v k. o. Bočna, kjer so dela potekala konec leta 2005
in v začetku leta 2006. Razlog za uvedbo nove izmere je bila slaba natančnost obstoječega
katastrskega načrta. V tem času je veljal ZENDMPE, po katerem nova izmera ni veljala za
samostojen postopek, ampak se je izvajala v okviru množične ureditve mej.
Potek parcelne meje se je sicer določal na isti način kot se določa sedaj – na podlagi elaboratov
predhodnih izmer, katastrskih podatkov in dogovorov med lastniki, s to razliko, da so v primeru
nezmožnosti določitve parcelne meje izvedli dodatno mejno obravnavo, ki je sledila po primerjavi
terenskih in katastrskih podatkov. Kljub ponovni določitvi koordinat vsem mejnim točkam in
ponovni izmeri že obstoječih in obnovljenih ZK-točk, označitve parcelnih mej z mejniki niso
izvedli, če je tako zahteval lastnik.
Tako kot pri zdajšnjem izvajanju nove izmere se je lahko tudi takrat na željo lastnika sočasno izvedla
parcelacija. Na konkretnem primeru v k. o. Bočna lahko vidimo, da se je s pomočjo parcelacije
zmanjšala razdrobljenost zemljišč, saj se je število parcel zmanjšalo za 169. S parcelacijo so se med
drugim določile prometne površine in vodotoki. Za 7 parcelnih mej soglasje o poteku meje ni bilo
doseženo.
6.2.2

Novejše izvedbe nove izmere in nastavitev katastra

Nova izmera na območju Modriča je bila prva izmed novejših primerov (leto izvedbe 2016) izbrane
metode. Izvedena je bila z namenom testiranja izvedbe postopka v praksi in oblikovanja zakonskih
usmeritev. Obseg izvedenih del je bil zato nekoliko širše zastavljen, saj se je dodatno izvedel še prelet z
brezpilotnim letalnikom za izdelavo ortofota območja. Lokacije mejnikov so se najprej označile s
količki. Uporaba brezpilotnega letalnika se je izkazala za priročno, saj je izvajalec lahko na takšen način
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določil približne koordinate pokazanih mej in imel nadzor nad odstopanji med katastrsko in pokazano
mejo. Izdelan ortofoto je bil uporabljen kot podlaga pri izdelavi terenskih skic in pomoč pri obdelavi
podatkov v pisarni.
Nova izmera je bila tako na območju naselja Modrič kot tudi v drugih študijskih primerih (Saksid,
Dragovica in Avče) zelo uspešna, kar dokazuje visok delež urejenih mej. Razloge za uspešnost postopka
v prvi meri pripisujemo ozaveščanju strank o vsebini in procesu izvedbe postopka. Prav tako menimo,
da ima velik vpliv možnost prostovoljnega sodelovanja lastnikov (ni prisile). V povprečju je postopek
trajal 3 mesece, kar je še ena prednost.
Število parcel se je z izjemo naselja Saksid povsod zmanjšalo, saj so lastniki izkoristili možnost izvedbe
parcelacije (združitev parcel) v sklopu izvajanja nove izmere. Razmerje med številom delitev in
združitev parcel je bilo približno enako. Tudi izravnava meje je bila kar nekajkrat uporabljena, ampak
v manjšem obsegu kot parcelacija. Uporaba posamičnih katastrskih postopkov v sklopu nove izmere
omogoča določitev in ureditev cestnega omrežja in vodotokov. Pri vseh štirih primerih obravnave je
največ časa zavzela priprava na izvedbo postopka.
Pogoj za uspešno izvedbo nove izmere je tudi medsebojno sodelovanje in konstruktivni dogovori.
Občine oziroma samoupravne lokalne skupnosti bi morale imeti posluh za izvajanje množičnih
katastrskih postopkov, saj so ažurni in kakovostni podatki o zemljiščih v interes in dobrobit tako državi
kot tudi širši javnosti.
V naselju Boben je bil testno izveden postopek nastavitve katastra. Projekt izvedbe nastavitve katastra
je poleg zbiranja in analize obstoječih podatkov zajemal še terensko izvedbo postopka, ki sicer zakonsko
ni zahtevana. V okviru nastavitve katastra se uredijo meje na območjih, kjer zemljišča niso evidentirana
v zemljiškem katastru ali pa so zemljišča po legi in obliki evidentirana drugače, kot jih dejansko uživajo
lastniki v naravi. Predlog nastavitve katastra je po zakonu sicer naloga geodetske uprave.
Projekt nastavitve katastra je datumsko trajal 3 mesece, vendar je bilo dejansko trajanje postopka krajše,
saj so dela potekala z vmesnimi prekinitvami. Najmanj časa so geodeti porabili na terenu, nekje enako
časa pa za pripravo na postopek in tehnično izvedbo del v pisarni. Skupno trajanje je bilo torej krajše od
postopkov izvedb novejših primerov nove izmere. Pri obravnavi na terenu je bila prisotnost lastnikov
nujna, saj je bilo iskanje morebitnih obstoječih mejnikov oteženo zaradi zamika ZKP. V sklopu
nastavitve katastra so bile izvedene številne delitve parcel s pomočjo parcelacije, ki so bile nujne za
formiranje cestnih parcel, kar je tudi rezultat dobrega sodelovanja med lokalno skupnostjo in lastniki.
Izravnava meje ni bila uporabljena. Dodatno bi morali razmisliti o zakonski zahtevi za izvedbo
terenskega dela, saj menimo, da bi bila učinkovitost večja, ker bi z posodobitvijo lastništva v zemljiški
knjigi hkrati lahko izboljšali še numerične podatke zemljiškega katastra. Obseg preureditve je grafično
ponazorjen na slikah 12 in 13 v poglavju 5.6.
6.3

Predlogi izboljšav zakonskega okvirja

Kriteriji podani v preglednicah 3–6 dovoljujejo preveč manevrskega prostora oziroma ne dajejo jasne
ločnice, kdaj in s kakšnim namenom uporabimo določen instrument katastrskega urejanja oziroma
preurejanja zemljišč.
Individualni katastrski postopki se največkrat izvedejo na pobudo lastnika, ki ve, kakšno spremembo
želi in na podlagi tega izbere ustrezen postopek. Problem se pojavi pri izvajanju množičnih katastrskih
postopkov, ki obsegajo večje območje. Bodisi gre za neustrezno parcelno ali lastniško strukturo,
neusklajenost dejanskega posestnega stanja zemljišč s podatki v nepremičninskih evidencah, različno
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rabo zemljišč, problematičnega dostopa do parcel, bodisi gre za različne interese lastnikov, kjer je
usklajevanje oteženo že zaradi večjega števila udeležencev.
Namen in cilji za novo izmero, nastavitev katastra in komasacijo niso jasno zakonsko opredeljeni zato
je razlikovanje med postopki oteženo.
Prva predlagana izboljšava bi bila, da se postopek nove izmere posodobi in se v okviru nove izmere
ponovno omogoči preurejanje mej. Način sedanjega izvajanja nove izmere omogoča le urejanje mej po
podatkih zemljiškega katastra, potreba po preurejanju pa narašča. Možnost preurejanja bi najverjetneje
pripomogla tudi k večjemu deležu urejenih mej na sploh. Novo izmero bi morali ponovno izvajati na
določenih območjih za vse parcele (izjemoma se lahko določene parcele izločijo), kjer pa bi lahko v
primeru potreb po združevanju parcel ali delitvi (npr. parcelaciji dolžinskih objektov) oziroma izravnavi
dela parcelnih meja to tudi storili kot del postopka nove izmere. Nesmotrno je v novo izmero vključevati
posamezne postopke parcelnih preureditev. Brez parcelnih preureditev pa nova izmera ni zanimiv
instrument (problem neodmerjenih cest, problem neskladnosti lastniških (katastrskih) mej s posestnimi
mejami). Vsekakor pa bi morali jasno ločiti med novo izmero in komasacijo. Prav tako bi morali glede
na delež neskladnosti lastniških (katastrskih) mej s posestnimi mejami ločiti, kdaj lahko izvajamo novo
izmero in kdaj postopek nastavitve katastra. V okviru izvajanja ureditve mej s postopkom nove izmere
predlagamo tudi zakonsko določitev deleža lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo postopka. Tako bi že na
začetku lažje ocenili pričakovan delež urejenih mej. Glede na izkušnje, ki bi jih v prihodnje pridobili s
praktičnimi izvedbami, bi lahko določili še najvišji delež neskladnosti posestnega stanja z evidentiranim,
pri katerih je še smiselna uporaba nove izmere, rok izvedbe in mogoče zvišanje zahtevanega deleža
urejenih mej po koncu postopka.
Komasacija je postopek, ki je v področni zakonodaji in s podzakonskimi akti najbolje določena izmed
obravnavanih instrumentov katastrskega preurejanja in urejanja zemljišč. Smotrno bi bilo komasacijo
izvajati kot razvojni ukrep, ki se izvaja kot del urejanja zemljišč, skupaj z urejanjem infrastrukture,
melioracijskimi ukrepi pri kmetijskih zemljiščih, načrtovanjem opremljanja stavbnih zemljišč z javno
infrastrukturo in podobno. Če gre zgolj za parcelno preurejanje, bi morali uvesti »enostaven postopek
komasacije«, v takem primeru bi tak postopek celo lahko nadomestil nastavitev katastra, ki je predvidena
v primeru večje neskladnosti med posestnim in evidentiranim katastrskim (lastniškim) stanjem.
Največ nejasnosti je pri nastavitvi katastra, kjer dopušča zakonodaja možnost, da se meje na terenu ne
označijo. Slednje je sprejemljivo v primerih, ko podatkov katastra ni in se prevzemajo iz drugih virov.
V primeru nastavitve katastra na območjih, kjer podatki katastra ne odražajo posestnega stanja, bi morala
biti terenska izmera obvezna (podobno kot pri novi izmeri in komasaciji). Pri nastavitvi katastra v
primeru neskladnosti katastrskih (lastniških) mej s posestnim stanjem bi morali nadalje oblikovati
kriterije, kdaj se lahko uporabi ta instrument, kdaj pa bi morali uporabiti komasacijo (preurejanje). Na
temelju dosedanje zakonodaje bi lahko razliko opredelili le v tem, da se s komasacijo sistematično uredi
nova parcelna struktura glede na potrebe rabe zemljišč, medtem ko se pri nastavitvi katastra evidentira
uveljavljeno posestno stanje.
Nekatere splošne izboljšave pa so predlagali tudi drugi avtorji, tako je na primer že Ovca (2015)
izpostavil, da bi v primeru, ko je doseženo soglasje za potek meje, ki se ne ujema z mejo po podatkih
zemljiškega katastra, moral geodet imeti možnost urediti in dati predlog za evidentiranje tudi take meje.
Druga ugotovitev Ovce (2015) pa je, da bi se morala nova izmera izvesti za celotno katastrsko občino
ali del katastrske občine, kot je praksa v Avstriji, pa tudi na Hrvaškem.
Za vse katastrske postopke, ki se izvajajo bi morala biti obvezna prisotnost in aktivno sodelovanje občin,
države, direkcij in drugih institucij javne uprave, kot zgled ostalim udeležencem in kot porabnikom
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javnih sredstev. Nujen ukrep bi moralo biti ozaveščanje javnosti o pomembnosti urejenih evidenc, saj
bi s tem krepili zavednost, da so za stanje podatkov o zemljiščih v uradnih evidencah odgovorni lastniki
sami. Vsake meritve na terenu ljudje povežejo s posegi v prostoru, zato bi morali na primer proces
izvedbe nove izmere ali nastavitve katastra, ki sta bolj nepoznana postopka, lastnikom jasno predstaviti.
Eden izmed načinov seznanjanja bi lahko bila javno dostopna poročila o izvedbi katastrskih postopkov
(lahko prilagojeno za javnost), hkrati pa bi morali imeti pregled nad izvedenimi množičnimi katastrskimi
postopki z javnim dostopom. Kot zgled bi tu morala nastopiti država in samoupravne lokalne skupnosti,
ki bi morale imeti urejene meje parcel državnega in občinskega premoženja in ki bi tudi aktivno
uporabljale katastrske postopke preurejanja zemljišč.
Na množično preurejanje zemljišč je treba gledati kot na naložbo za vnaprej, pomembni so dolgoročni
učinki, ne pa trenutni stroški. Smotrno bi bilo uvesti prepoved drobljenja parcel na območjih preureditev
in tako zmanjšati neustrezno parcelno strukturo zemljišč. Namesto delitev parcel v sklopu parcelacije
raje izvajajmo odmero deležev uživanja v naravi.
6.4

Razprava

Analiza zakonskih določil izvajanja katastrskih postopkov je ob analizi praktičnih primerov preteklih
izvedb nove izmere in nastavitve katastra omogočila določiti kriterije za uvedbo in izvedbo katastrskih
postopkov. Rezultate analiz smo uporabili pri podajanju predlogov izboljšav pri uvajanju in izvedbi
katastrskih postopkov. Pri tem smo se osredotočili na množične postopke urejanja in preurejanja
zemljišč. Namen izvedenih analiz je bil potrditev ali zavrnitev hipotez, postavljenih v uvodnem delu
magistrskega dela.
Trditev da, so kriteriji za uvedbo kot tudi cilji množičnih katastrskih postopkov urejanja in preurejanja
zemljišč po slovenski zakonodaji pomanjkljivi in kot taki ne omogočajo nedvoumne izbire
najustreznejšega instrumenta za urejanje in preurejanje zemljišč, lahko potrdimo.
Na podlagi analize zakonskih določil smo ugotovili, da številni odločilni kriteriji za uvedbo
obravnavanih katastrskih postopkov zakonsko niso določeni. Med možnimi kriteriji bi lahko bili
parcelna struktura (velikost, oblika), lastniška razdrobljenost, delež neujemanja posestnega
stanja s podatki v uradnih evidencah, delež nedostopnosti do parcel preko javnih poti. Namen
uvedbe postopka je edini, ki je pri vseh množičnih postopkih kljub pomanjkljivostim vsaj delno
zakonsko določen. Najbolj podrobno so kriteriji uvedbe opredeljeni za upravne in pogodbene
komasacije, tu so zakonsko tudi opredeljena dovoljena odstopanja v vrednosti/površini zemljišč,
ki jih posamezni lastnik da v tako imenovani komasacijski sklad. V zakonodaji pa ni nikakršnih
omejitev glede na vhodno in končno stanje za novo izmero in nastavitev katastra. Nastavitev
katastra in nova izmera tudi nimata jasno določenih kriterijev za uvedbo postopka. Edina razlika
med kriteriji uvedbe nastavitve katastra in nove izmere je poleg namena, velikost območja
obravnave za izvedbo nove izmere.
Trditev da, izvedba postopkov množičnega urejanja in preurejanja zemljišč v Sloveniji ni zakonsko jasno
opredeljena, lahko delno potrdimo.
Med seboj smo primerjali vsebino kriterijev za izvedbo postopkov množičnega urejanja in
preurejanja. Ugotovili smo, da so kriteriji izvedbe množičnih postopkov pomanjkljivi predvsem za
postopka nove izmere in nastavitve katastra. Medtem ko so pravila in postopki pri komasacijah
zelo jasno določeni, je veliko odprtih vprašanj v povezavi s pravili in postopki pri novi izmeri in
nastavitvi katastra. Kazalnika, ki bi lahko jasno ločila postopka nove izmere in nastavitve katastra,
so število udeležencev in geografska zaokroženost območja izvedbe postopka. Med kriterije za
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izvedbo postopkov pa bi pri obeh morali vključiti tudi razmerje med vloženimi in dobljenimi
zemljišči. Skupna pomanjkljivost vsem postopkom (tudi individualnim) je, da ni določenega roka
veljavnosti elaborata.
Kot sklepno misel naj izpostavimo predvsem dejstvo, da se je v preteklih dveh desetletjih v strokovni
geodetski javnosti katastrska izmera začela smatrati le še kot evidentiranje podatkov o poteku meja
parcel v uradne evidence, popolnoma pozabili pa smo na pomen katastrskih postopkov z vidika
aktivnega preurejanja parcelne strukture.
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ZAKLJUČEK

Za učinkovit način posodabljanja podatkov zemljiškega katastra in zemljiške knjige so po našem mnenju
pomembni množični katastrski postopki urejanja in preurejanja zemljiških parcel. Vsi katastrski
postopki, ki so danes na voljo, so med seboj različni, izvajajo se z določenim namenom in ponudijo
raznolike rezultate. Dejstvo je, da lahko z individualnimi katastrskimi postopki učinkovito izboljšamo
kakovost grafičnih in opisnih podatkov zemljiškega katastra, vendar je v tem primeru območje
izboljšanja majhno. Z uporabo množičnih katastrskih postopkov bi lahko podatke zemljiškega katastra
(in zemljiške knjige) učinkovito izboljšali na širšem območju obravnave. Problem uporabe množičnih
katastrskih postopkov je, da njihov namen ni jasno opredeljen, tako kot ni ustreznih zakonskih določil
za njihovo izvajanje.
Namen magistrskega dela je na podlagi analize zakonskih določil in katastrskih postopkov urejanja in
preurejanja zemljiških parcel, ki zajemajo tako posamične kot tudi množične postopke, določiti kriterije
za njihovo uvedbo in izvajanje. Pri oblikovanju usmeritev za prihodnje je pomembno razumeti tudi
izvedbo postopkov v praksi, zato smo analizirali izbrane primere nove izmere in nastavitev katastra. Na
podlagi rezultatov študije primerov in zakonodaje smo predlagali izboljšave zakonodaje na
obravnavanem področju.
V magistrskemu delu smo v začetnem delu predstavili zgodovino nastanka in vzdrževanje zemljiškega
katastra skupaj z razvojem postopkov komasacije in nove izmere. Na slovenskem ozemlju je v začetku
19. stoletja nastajal prvi parcelno orientiran zemljiški kataster. Že z nastankom prvih katastrskih načrtov
se je pojavilo vprašanje o njihovem vzdrževanju. V začetku 20. stoletja so se z namenom preurejanja
zemljišč začele izvajati prve komasacije. Nova izmera je bila vedno del zakonodaje. Katastrski postopki
so se v različnih časovnih obdobjih izvajali z različnimi metodami in instrumentarijem, kar se danes
odraža v raznoliki kakovosti podatkov zemljiškega katastra. Poleg pregleda zakonskih določil
katastrskih postopkov pri nas, smo z namenom primerjave načina izvajanja nove izmere v Sloveniji in
na Hrvaškem opisali hrvaško izvajanje nove izmere in zakonska določila. Ugotovili smo, da je izvajanje
nove izmere v določenih pogledih podobno novi izmeri, ki se je pri nas izvajala v preteklosti.
V drugem delu magistrske naloge sta sledila pregled in predstavitev katastrskih postopkov urejanja in
preurejanja zemljišč v Sloveniji. Na podlagi zakonskih določil, predstavljenih v prvem delu magistrske
naloge, smo določili kriterije za uvedbo in izvedbo tako individualnih kot tudi množičnih katastrskih
postopkov urejanja in preurejanja zemljišč. Z namenom pregledne predstavitve zakonskih določil smo
izdelali ločeni preglednici za individualne katastrske postopke – mejna obravnava (ureditev meje),
izravnava meje in parcelacija, ter ločeni preglednici za množične katastrske postopke – nova izmera,
nastavitev katastra in komasacija. Na podlagi vsebinske analize kriterijev uvedbe in izvedbe katastrskih
postopkov ter analize praktičnih primerov smo kasneje izpostavili njihove pomanjkljivosti in predlagali
izboljšave.
Ugotovili smo, da pri odločanju o vrsti katastrskega postopka v primeru individualnih postopkov
praviloma ni težav v praksi, saj je namen urejanja ali spreminjanja parcel jasno določen. Problematična
je nejasna ločnica med katastrskimi postopki množičnega urejanja in preurejanja zemljišč, ki dovoljuje
dvom ob izbiri najprimernejšega množičnega katastrskega postopka. Določitev širše definicije namena
posameznega katastrskega postopka je poleg opredelitve ciljev in podrobne določitve postopkov izvedbe
nujna.
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