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IZVLEČEK
Namen naloge je bil preučiti anomalije, grobe napake in deformacije geometrije parcel v
zemljiškokatastrskem prikazu (ZKP), in sicer na območju katastrskih občin Trbovlje, Zagorje, Zagorje
mesto, Čebine, Vrhe I, Potoška vas, Kotredež, Knezdol, Prapreče ter Bevško. Omenjene katastrske
občine so v času franciscejskega katastra predstavljale mejne občine med dvema neodvisnima
upravnima enotama (deželama) poleg tega pa so bile to tudi mejne katastrske občine med koordinatnima
sistemoma z izhodiščema na Krimu in Schöcklu. Poleg položajne usklajenosti digitaliziranih katastrskih
načrtov na mejah omenjenih katastrski občin nas je zanimala tudi neusklajenost podatkov katastrskih
načrtov na mejah katastrskih občin zaradi različnih izvornih koordinatnih sistemov. Preverili smo
usklajenost določitve mej katastrskih občin izmerjenih in narisanih na izvornih načrtih. Poseben
poudarek je bil namenjen preučevanju usklajevanju podatkov katastrskih načrtov na mejah ob
digitalizaciji le teh. Pregledali smo arhive izvedenih postopkov usklajevanja in vpliv na kakovost
zemljiškokatastrskega prikaza. Podatke veljavnega zemljiškokatastrskega prikaza smo primerjali z
digitalnimi katastrskimi načrti pred samo izvedbo usklajevanja mej v okviru digitalizacije katastrskih
načrtov. Numerično smo ovrednotili položajno natančnost izvedbe spajanja mej katastrskih občin s
primerjavo položajev referenčnih točk v D48/GK s položaji identičnih točk v zemljiškokatastrskem
prikazu. Ovrednotili smo tudi geometrijske deformacije ter premike lomnih točk parcel na mejah
katastrskih občin. Premike lomnih točk smo ovrednotili s primerjavo koordinat zemljiškokatastrskih
točk D48/GK glede na identične točke v zemljiškokatastrskem prikazu. Geometrijske deformacije smo
prikazali s primerjavo uradnih in grafičnih površin zemljišč izmerjenih v zemljiškokatastrskem prikazu.
Nadalje smo preverili, v kolikšni meri so posamične meritve na območju mej katastrskih občin vplivale
na potek ter geometrično in položajno točnost prikaza meje na zemljiškokatastrskem prikazu. Obdelavo
podatkov ter grafično predstavitev rezultatov smo izvedli v programskem okolju QGIS.
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ABSTRACT:
The main objective of the master research work was to examine the anomalies, gross errors and
deformations of parcel geometry in the cadasral index map (ZKP), in the areas of cadastral
municipalities of Trbovlje, Zagorje, Zagorje mesto, Čebine, Vrhe I, Potoška vas, Kotredež, Knezdol,
Prapreče and Bevško. Historically, the before mentioned cadastral municipalities represented the
boundary between two independent administrative units and also the boundary between two coordinate
systems with the origins in Krim and Schöckel. We were interested in inconsistency of the graphical
cadastral data at the boundaries of the cadastral municipalities due to the different origins of the historic
coordinate systems. Firstly. we analysed the consistency of boundaries of cadastral municipalities,
which were measured and plotted on original maps. A particular emphasis was given on the consistency
of digital cadastral maps at the cadastral municipalities’ boundaries from the time of their digitalization.
We analysed also the digitalization and boundary harmonization procedures based on the archived data
and reports aiming to understand the quality of the ZKP. For positional data quality evaluation, we
compared the data of the current ZKP with the digital cadastral maps before the implementation of
cadastral municipalities’ boundaries adjustments in the process of digitization cadastral maps.
Numerically, we evaluated the positional accuracy of cadastre municipalities boundaries by comparing
the cadastral points coordinates in D48/GK with the positions of identical points in the ZKP. We also
evaluated the geometric deformations and displacement of the cadastral points for the parcels at the
cadastral municipalities’ boundaries. The shifts of cadastral boundary points were evaluated by
comparing the D48/GK coordinates of cadastral points with the positions of identical points in the
cadastral index map (ZKP). Geometric deformations were analysed by comparing the official and
graphical area of land parcels. Furthermore, we examined the influence of the cadastral survey (field
observations) on the geometric and positional accuracy of the boundaries displayed in the cadastral index
map. Data processing and graphical presentation of results were performed using QGIS software.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
DKM – nem. die Digitale Katastralmappe
DKN – digitalni katastrski načrt
GNSS – ang. Global Navigation Satellite System
PAS – podoba analitičnega senčenja
ZKN – zemljiškokatastrski načrti
ZKP – zemljiškokatastrski prikaz
ZK-točke – zemljiškokatastrske točke
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1

UVOD

Temeljna evidenca o zemljiščih v Republiki Sloveniji je zemljiški kataster, ki skupaj z zemljiško knjigo
predstavlja podlago za določitev in uveljavitev lastninske in drugih stvarnih pravic na zemljiščih.
Zgodovina začetka parcelno usmerjenega zemljiškega katastra na Slovenskem sega v začetek 19.
stoletja. V nadaljnjih dvesto letih se je takrat vzpostavljeni zemljiški kataster vzdrževal in delno ali
celovito posodabljal z novimi izmerami. Kljub temu v večini Slovenije še vedo prevladuje zemljiški
kataster z izvornimi podatki iz 19. stoletja, tako imenovani grafični kataster.
Skozi proces vzdrževanja ter dopolnjevanja zemljiškokatastrskih načrtov, se natančnost ter homogenost
le teh nista izboljšali. Dopolnjeni analogni načrti so predstavljali osnovo projektu digitalizacije,
izvedenemu v 90. letih prejšnjega stoletja. Proces digitalizacije je zajemal skeniranje analognih
katastrskih načrtov, vektorizacijo pridobljenih skenogramov ter georeferenciranje vektorskih podatkov.
Georeferenciranje je bilo izvedeno s pomočjo podobnostne transformacije na podlagi omejenega števila
zemljiškokatastrskih točk (v nadaljevanju ZK-točk). Tako smo za posamezno katastrsko občino, ki smo
jo vključili v študijo, pridobili približno georeferencirane vektorske podatke v koordinatnem sistemu
D48/GK. Rezultata vektorizacije ter georeferenciranja je bil digitalni katastrski načrt (v nadaljevanju
DKN). DKN je vektorski podatkovni sloj parcel, parcelnih delov ter parcelnih številk za posamezno
katastrsko občino. Po vektorizaciji in georeferenciranju so parcelno stanje na robovih katastrskih občin
ter listov ročno prilagajati operaterji (Demšar, 1992; Lisec in Ferlan, 2017).
DKN je predstavljal osnovo pri vzpostavitvi zemljiškokatastrskega prikaza (v nadaljevanju ZKP). ZKP
je javno dostopen zvezni prikaz zemljiških parcel za celotno območje Slovenije. Natančnost ZKP je
odvisna od vrste katastra, načina izmere in merila katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo prikaza.
Na posameznih območjih je poleg ZKP v uporabi tudi zemljiškokatastrski načrt (v nadaljevanju ZKN).
ZKN je nezvezen grafični prikaz parcel in parcelnih delov s pripadajočimi parcelnimi številkami ter
zemljišči pod stavbami določen na podlagi zemljiškokatastrskih točk (v nadaljevanju ZK-točk)
izmerjenih s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu (Ferlan, 2005; Mivšek in sod.,
2012; Lisec in Ferlan, 2012).
1.1

Vsebina in cilji naloge

V delu smo preučili položajno kakovost ter deformacije oblike parcel v ZKP na mejah katastrskih občin,
ki so v času prvotne grafične izmere predstavljale mejo med neodvisnima upravnima enotama
(nekdanjima deželama) in mejo med območjema lokalnih koordinatnih sistemov z izhodiščni na Krimu
pri Ljubljani in Schöcklu pri Gradcu. Študijsko območje vključuje katastrske občine Trbovlje, Zagorje,
Zagorje mesto, Čebine, Vrhe I, Potoška vas, Kotredež, Knezdol, Prapreče ter Bevško. V ta namen smo
oblikovali raziskovalno vprašanje, ki se glasi: »Kolikšna so položajna odstopanja podatkov
zemljiškokatastrskega prikaza na mejah koordinatnih sistemov?«
Hipoteza se glasi, da »so odstopanja položajev mej parcel ob mejah katastrskih občin, ki ležijo vzdolž
meje območij med lokalnima koordinatnima sistemoma, prisotna že v izvornih katastrskih načrtih.
Dodatno smo oblikovali domnevo, da »pri digitalizaciji in vektorizaciji katastrskih načrtov na mejah
katastrskih občin niso upoštevali položajne neusklajenosti katastrskih načrtov zaradi različnih izvornih
koordinatnih sistemov«.
V nalogi smo si zadali tri cilje. Prvi cilj je predstavitev arhivskih podatkov na obravnavanem območju,
s poudarkom na dokumentacije vektorizacije in usklajevanja mej katastrskih načrtov na mejah
katastrskih občin. Drugi je bil določitev geometrične skladnosti podatkov mej katastrskih občin, ki so v
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času prvotne grafične izmere predstavljale mejo med različnima izvornima koordinatnima sistemoma.
Zadnji cilj predstavlja numerično ovrednotenje deformacij parcel ter njihovih delov na obravnavanem
območju, ki so posledica ročnega prilagajanja mej katastrskih občin v času digitalizacije grafičnih
načrtov.
Vsebina naloga je sestavljena z dveh delov, in sicer teoretičnega ter praktičnega. Teoretičen del naloge
vključuje predstavitev obravnavane tematike ter literature. Dodatno smo predstavili posebnosti
katastrskega kartiranja v času nastajanja franciscejskega katastra, referenčnih sistemov iz tega obdobja,
vzdrževanja katastrskih načrtov grafične izmere ter digitalizacije teh načrtov s poudarkom na
posebnostih študijskega območja. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati analize skladnosti mej
katastrskih občin na načrtih grafične izmere. Predstavili smo izbrane vidike kakovosti DKN ter ZKP na
študijskem območju s poudarkom na položajni ter geometrični kakovosti. Predstavili smo dejavnike, ki
so vplivali na kakovost katastrskih načrtov in ZKP.
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3

VIRI IN METODOLOGIJA

V poglavju je predstavljeno študijsko območje z glavnimi značilnostmi z vidika katastrskih načrtov in
njihovega izvora ter kakovosti. Poleg opisa območja obdelave, predstavljamo metodologijo dela ter
uporabljene podatke. Večjo pozornost smo namenili predvsem prestavitvi izdelave DKN, poleg tega pa
smo na kratko opisali postopke usklajevanja mej katastrskih občin.
2.1

Študijsko območje

Delo obsega pregled in analizo podatkov franciscejskega katastra, DKN in ZKP na skupini katastrskih
občin. V času izmere franciscejskega katastra je študijsko območje zajemalo sledeče katastrske občine:
- Trbovlje;
- Knezdol;
- Zagorje;
- Potoška vas;
- Kotredež.
V nadaljnjih letih so zaradi dopolnjevanja načrtov grafične izmere z novimi izmerami ter usklajevanja
mej katastrskih občin z mejami političnih občin, vzpostavili nove katastrske občine (slika 1). Študijsko
območje zajema sledeče katastrske občine (v oklepajih so navedene katastrske občine določene v času
izmere franciscejskega katastra):
- Trbovlje (Trbovlje);
- Knezdol (Knezdol);
- Bevško (Zagorje);
- Čebine (Kotredež);
- Vrhe I; (Sv. Miklavž);
- Kotredež (Kotredež);
- Zagorje (Zagorje);
- Zagorje mesto (Zagorje);
- Potoška vas (Potoška vas);
- Prapreče (Potoška vas).
Območje obravnave, predstavljeno na sliki 1, obsega 74,5 km2, prepredeno je z manjšimi vodotoki, pri
tem Trboveljščica, Medija ter Boben definirajo Zagorsko, Trboveljsko ter Hrastniško dolino. Od
omenjenih rečnih dolin se pobočja strmo dvigajo do grebenov nad njimi. Večji del območja prekriva
gozd. Meja med koordinatnima sistemoma v času franciscejske katastrske izmere najverjetneje potekala
od Save, preko Trbovlješčice in Bevščice do grebena, ki vodi na Sveto planino.
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Slika 1: Prikaz trenutnih mej katastrskih občin ter meje med koordinatnima sistemoma na študijskem
območju
2.2

Uporabljeni podatki

Za namen izdelave magistrskega dela smo podatke pridobili pri različnih institucijah, in sicer:
 ZKP – Zvezni grafični podatkovni sloj, ki prikazuje meje parcel ali njihovih delov ter parcelne
številke. ZKP je v približno prostorsko opredeljenem v koordinatnem sistemu D48/GK.
Pridobili smo ga na Geodetski upravi RS, zapisan je v formatu *.SHP.
 Državni ortofoto DOF 25, ki ima velikost slikovnega elementa na tleh 0,25 m. Ortofoto je
izdelek pridobljen iz letalskih posnetkov, ki so ob upoštevanju reliefa in absolutne orientacije
posnetkov pretvorjeni v ortogonalno projekcijo. Ortofoto smo pridobili na Geodetski upravi RS,
nahaja se v obliki georeferenciranih slik v državnem koordinatnem sistemu (*.TIFF, *.TFW).
 Arhivski podatki franciscejskega ter reambulančnega katastra, ki predstavljajo skenograme
posameznih listov in niso georeferencirani. Skenograme smo pridobili na Arhivu RS v
slikovnem zapisu (*.JPG).
 DKN – Vektorizirani in georeferencirani podatki vzdrževanih potekov katastrskih mej zemljišč
posameznih katastrskih občin pred usklajevanjem mej. DKN smo pridobili na Geodetski upravi
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RS, in sicer Območni geodetski upravi (OGU) Trbovlje. Podatki so približno georeferencirani
v koordinatnem sistemu D48/GK in zapisani v binarnem zapisu ARCinfo.
DMR – digitalni model reliefa, interpolairan na osnovi georeferenciranega oblaka točk, ki je
zapisan v pravilno mrežo 1 m × 1 m. DMR smo pridobili na Agenciji Republike Slovenije za
okolje (ARSO), zapisanega v točkovnih datotekah z obliko ASCI (*.ASC).
Opis nastanka DKN na študijskem območju

Informacije o nastanku DKN smo pridobili na OGU Trbovlje. Vsi podatki o poteku vektorizacije ter
georeferenciranja katastrskih načrtov za posamezno katastrsko občino v domeni OGU Trbovlje so
shranjeni na sedežu območne geodetske uprave v obliki analognih poročil z izrisi. Podatki so razvrščeni
po mapah. Mape vsebujejo elaborate vektorizacije ter georeferenciranja. Osnovno podlago podatkov za
vektorizacijo so predstavljali načrti grafične izmere. Elaborat o vektorizaciji ter georeferenciranju
posamezne katastrske občine praviloma zaseda eno mapo, izjemi sta le katastrski občini Trbovlje ter
Knezdol, ki zasedata vsaka po dve mapi. Vzrok večjemu številu map v teh dveh katastrskih občinah je
ločeno dokumentiranje vektorizacije novih izmer delov k. o. v merilu 1 : 500. Slika 2 prikazuje arhiv
poročil o vektorizaciji in georefereniciranju v obliki map. Vsaka posamezna mapa predstavlja eno
katastrsko občino, medtem pa barva mape predstavlja politično občino, ki ji katastrska občina pripada.

Slika 2: Shramba arhivskih podatkov o nastanku DKN na Območni geodetski upravi v Trbovljah
(Vir: GURS, Fotografija: Škrabar)
Elaborat skeniranja, vektorizacije in georeferenciranja je sestavljen iz dveh delov. Prvi del sestavljajo
začetno poročilo (v katerem so navedeni osnovni podatki o katastrski občini), imena skenogramov ter
identifikator, ki povezuje elaborat s podatki v digitalni obliki. Sledijo grafične ponazoritve razdelitve
katastrskih občin na liste ter opis parametrov skeniranja. Drugi del elaborata opisuje vektorizacijo
skeniranih načrtov grafične izmere ali načrtov nove izmere na območjih, kjer je bila ta izvedena. Tu
zasledimo opis, v katerem so navedeni izvajalci, posebnosti območja, težave, ki so se pojavile, ter
parametri premika (translacije in rotacije) vektoriziranih podatkov, ki so približno georeferencirani v
koordinatnem sistemu D48/GK. Elaborati vsebujejo spisek ZK-točk, na osnovi katerih so bili parametri
preračunani. Zaključek drugega dela sestavljata kontrolni izris katastrske občine ter ponazoritev
odpravljanja neskladji na stikih listov. Slika 3 prikazuje primer odpravljanja neskladji poteka parcelnih
meja na stiku listov načrtov, ki so se pojavila v postopku digitalizacije grafičnih načrtov. V črni barvi
so prikazane meje med parcelami in parcelnimi deli po opravljeni digitalizacij. Z rdečo barvo pa je
prikazano stanje parcelnih meja po odpravi napake (usklajevanju podatkov). Osnovo za odpravo napak
na stikih listov so predstavljali analogni načrti, na podlagi katerih so se podatki katastra vektorizirali.
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Slika 3: Grafična ponazoritev odprave napak na vertikalnem stiku lista katastrskega načrta
med vektorizacijo (Vir: GURS, Fotografija: Škrabar)
Elaboratom skeniranja, vektorizacije ter georeferenciranja sledi elaborat prilagajanja oziroma
usklajevanja poteka mej katastrskih občin. Sestavni del elaboratov je pregledna karta, prikazana na sliki
4, na kateri so z rdečo črto ponazorjene meje katastrskih občin. Oštevilčeni črni kvadrati predstavljajo
posamezna območja prilagajanj. Identifikator kvadrata nas vodi na grafični izris stanja pred in po
prilagajanju, primer prikazuje slika 5, kjer predstavlja zaris s črno barvo stanje pred opravljenim
spajanjem, z rdečo barvo pa stanje po opravljenem spajanju oziroma usklajevanju. Rezultat postopka
spajanja je prikazan na sliki 6. Z rdečo barvo je označena obravnavana katastrska občina, s črno ter
modro pa sta označeni sosednji katastrski občini.
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Slika 4: Izsek pregledne karte prilagajanj
(Vir: GURS, Fotografija: Škrabar)

Slika 5: Prikaz stanja na mejah katastrskih občin pred ročnim prilagajanjem
(Vir: GURS, Fotografija: Škrabar)

7

8

Škrabar, A. 2019. Analiza kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza na mejah katastrskih občin
Mag. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študij II. stopnje Geodezija in geoinformatika.

Slika 6: Izris prilagojenega stanja po ročnem prilagajanju
(Vir: GURS, Fotografija: Škrabar)
2.3

Metode dela

Za preverjanje v nalogi zastavljenih domnev in za dosego zastavljenih ciljev smo izvajati pisarniško in
terensko delo. Pisarniški del je bil razdeljen na pregled literature, pripravo ter obdelavo podatkov.
Najprej smo zbrane podatke pripravili za terenski ogled. Priprava podatkov je vsebovala
georeferenciranje listov grafičnih načrtov franciscejskega katastra v ravninskem Krimskem in
Schöckelskem koordinatnem sistemu. Poleg tega smo liste grafičnih načrtov ponovno georeferencirali
tudi sami, in sicer na osnovi večjega števila ZK-točk. Podatki, ki smo jih pridobili z georeferenciranjem
listov načrtov grafične izmere, so skupaj z DKN ter podobo analitičnega senčenja (v nadaljevanju PAS)
predstavljali osnovo pri terenskem ogledu. Potrebno je omeniti, da so pomemben vir informacij o poteku
mej katastrskih občin v času grafične izmere opisi le teh. Vendar so na študijskem območju opisi slabo
berljivi.
Pripravi podatkov je sledil terenski ogled. Namen terenskega ogleda je bila identifikacija stabiliziranih
točk (mejnih kamnov), ki so v času grafične izmere predstavljali mejo katastrskih občin na stiku dveh
deželnih meja in so bili praviloma označeni na katastrskih načrtih. Na terenskem ogledu smo ob pomoči
prej pridobljenih podatkov ter ročnega sprejemnika GNSS poskušali identificirati mejne kamne, ki smo
jih v nadaljevanju fotografirali.
Terenskemu ogledu so sledile obdelave pridobljenih podatkov. Obdelave so obsegale oceno
geometrične skladnosti podatkov o položaju lomov mej katastrskih občin izmerjenih v različnih
koordinatnih sistemih. Za prvo osnovno oceno smo uporabili samostojno georeferencirane liste izvornih
arhivskih grafičnih načrtov franciscejskega katastra v ravninskem Krimskem oziroma Schöckelskem
koordinatnem sistemu. Približno položajno umestitev obeh koordinatnih sistemov smo izvedli na
podlagi podatkov geografskih oziroma geodetskih koordinat izhodišč obeh koordinatnih sistemov z
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referenco za geografsko dolžino na začetni meridian Ferro (oziroma na Pariški meridian). Najprej smo
koordinate pretvorili v obliko, da je za izhodišče geografski dolžini predstavljal začetni meridian
Greenwich. Sledil je izračun izhodiščnih koordinat obeh koordinatnih sistemov v ravninski koordinatni
sistem D48/GK. Po izračunu ravninskih koordinat izhodišč koordinatnih sistemov smo določili
koordinate oglišč grafičnih načrtov, ki so služile za georeferenciranje le teh v ravninski Krimski in
Schöckelski koordinatni sistem. Po georeferenciranju katastrskih načrtov smo odčitali koordinate na
terenu identificiranih mejnih kamnov ter jih med seboj primerjali. Sledila je primerjava tako določenih
koordinat mejnih kamnov z referenčnimi koordinatami. Referenco so predstavljale koordinate mejnih
kamnov pridobljene na podlagi PAS, ki so predstavljale približek pravi vrednosti.
Položaj mejnih kamnov smo določili tudi v koordinatnem sistemu ZKP-ja, kjer so bile meje parcel
vzdolž meje katastrskih občin že usklajene, in koordinatnem sistemu DKN, kjer pa imamo še
neusklajene meje katastrskih občin, ter jih primerjali z referenčnimi. Poleg primerjave koordinat mejnih
kamnov smo med seboj primerjali načrti ZKP ter DKN, saj smo tako pridobili boljši vpogled v rezultate
postopka usklajevanja mej katastrskih občin v času digitalizacije analognih grafičnih načrtov
posameznih katastrskih občin. Preko prekrivne primerjave grafičnih načrtov franciscejskega katastra v
ravninskem Krimskem in Schöckelskem koordinatnem sistemu smo na ožjem območju obravnave
poskušali ugotoviti, v kakšni meri se listi grafičnih načrtov med seboj geometrično ujemajo.
V zaključku smo določili spremembe površin parcel na območju usklajevanja mej katastrskih občin.
Poleg analize spremembe površin parcel smo primerjali tudi koordinate ZK-točk, ki so bile v postopkih
vzdrževanja ter dopolnjevanja zemljiškega katastra določene na terenu, z identičnimi grafičnimi
koordinatami v ZKP. Numerično ovrednotenje podatkov je omogočilo oceno neskladnosti in popravkov
podatkov o poteku parcelnih mej, ki so se pojavile na mejah katastrskih občin v času usklajevanja
digitalnih katastrskih načrtov med katastrskimi občinami. V zaključku smo pridobljene rezultate kritično
ovrednotili ter jih grafično predstavili v programskem okolju QGIS.
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PREGLED VIROV IN LITERATURE

Začetek procesa izdelave načrtov franciscejskega katastra je predstavljala triangulacija. Triangulacijsko
mrežo so sestavljale točke I., II. in III. reda, katerih koordinate so bili določen numerično na podlagi
geodetske izmere, in točke IV. reda, katerih koordinate so bile določene z grafično triangulacijo.
Določitvi koordinatne osnove je sledila določitev mej katastrskih občin ter detajlna izmera. Rezultat
katastrske izmere so bili katastrski načrti grafične izmere za posamezno katastrsko občino. Načrti
grafične izmere so se v nadaljnjih obdobjih vzdrževali in posodabljali analogno. V primeru, da so postali
načrti nepregledni, se je izdelala kopija zadnjega stanja katastrskega načrta, originalni katastrski načrt z
vsemi spremembami pa je bil shranjen v arhivu. Tako pridobljeni in vzdrževani analogni načrti so
predstavljali osnovo projektu digitalizacije. Digitalizacija je zajemala skeniranje, vektorizacijo ter
georeferenciranje analognih katastrskih načrtov za posamezno katastrsko občino. Parcelno stanje na
robovih katastrskih občin so nato ročno prilagajali operaterji glede na njihovo strokovno znanje. Rezultat
procesa je bil izdelan zvezni grafični podatkovni sloj zemljiških parcel za celotno Slovenijo imenovan
zemljiškokatastrski prikaz – ZKP.
3.1

Časovni pregled okoliščin nastanka grafičnih katastrskih podatkov

V nadaljevanju so opisani postopki določitve koordinatne osnove franciscejskega katastra v nekdanji
monarhiji ter postopki evidentiranja meje katastrskih občin za lažje razumevanje in uporabo podatkov
katastrskih načrtov franciscejskega katastra.
3.1.1

Triangulacija in koordinatna sistema

Prvotni katastrski sistem grafične izmere je bil izdelan na osnovi numerične triangulacijske mreže. Ta
je bila sicer izvedena že za namene topografske vojaške izmere, in je slonela na točkah drugega
določanja dunajskega meridiana od Brna na Slovaškem preko Dunajskega astronomskega observatorija
(cerkev sv. Štefana) do Varaždina (z več dolžinskimi bazami), za namene katastrske izmere pa je bila
potem izvedena katastrska triangulacija I., II. in III. reda. Mrežo točk in trikotnikov so nato zgostili s
pomočjo točk IV. reda, pridobljenih z izvedbo grafične triangulacije (Molnar in sod., 2014).
Za triangulacijo so računali koordinate točk triangulacijske mreže I., II. in III. reda, na podlagi
izmerjenih kotov ter dolžin stranic trikotnikov. Merilo sistema oziroma dolžine stranic trikotnikov so
določili na podlagi nadštevilne izmere dolžine ene osnovne baze in nekaj dolžin kontrolnih baz. Dolžino
baze je bilo zaradi tega potrebno določiti z najvišjo možno natančnostjo. Izmerjeno dolžino baze so nato
reducirali na ničelni nivo. Oglišča trikotnikov katastrske triangulacije I. reda oziroma »Grosse Netzen«,
so sestavljale točke, katerih koordinate so bile izračunane na podlagi merjenih kotov s teodoliti ter
natančno izmerjene dolžine baze, ene stranice trikotnika. Na deželnih mejah so triangulacijske mreže
med seboj povezali. Celotno mrežo triangulacijskih točk I. reda so geometrično povezali s
pomembnejšimi astronomskimi opazovanji ter tako imenovanimi Laplaceovimi točkami za določitev
smeri meridiana oziroma orientacijo trigonometrične mreže, kjer so izvajali astronomska opazovanja
zvezde Severnice. Stranice trikotnikov so bile dolge med 15 in 40 km. Mrežo so razvijali ob Karpatih
do Transilvanije ter do severnega dela Italije. Ob navezavi mreže na obstoječo mrežo v Lombardiji so
odkrili odstopanja, zaradi katerih je bila mreža I. reda ponovno izmerjena (Molnár in sod., 2014). Vendar
ponovna izmera ni bistveno izboljšala položajne natančnosti. Pri izračunu koordinat oglišč trikotnikov
so izvajali izračune sfernega ekscesa po napačni metodi. Veliko število trikotnikov je deformiranih na
račun empiričnega popravljanja kotov v času izračuna koordinat trigonometričnih točk. Pri testiranju
merjenih kotov v trikotnikih mreže so ugotovili odstopanja izmerjenih smeri do 13′. Pogrešek
izmerjenega kota za 1 minuto povzroča dolžinsko deformacijo 29 cm/km, na primer pogrešeno
izmerjena smer 13 minut pri izračunu kota, povzroči pri nasprotni stranici trikotnika 40 km približno za
150 m pogrešeno dolžino. Mreži II. reda je osnovo prestavljala obstoječa mreža I. reda. Točke mreže II.
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reda so bile izbrane tako, da so bile dolžine stranic trikotnikov v njej med 9 in 15 km. Mrežo II. reda so
nato zgostili z mrežo III. reda. V njej so bile dolžine stranic trikotnikov med trigonometričnimi točkami
med 4 in 9 km. Položaji točk triangulacije tretjega reda so bili izbrani tako, da so bile vsaj tri točke
numerične triangulacije na enem triangulacijskem listu s površino kvadratne milje. Poleg zgornjega
kriterija je morala biti vsaj ena točka takšna, da je omogočala izvedbo meritev (stojiščna točka), ostali
dve pa sta bili z nje vidni (signalizirani) (Molnár in sod., 2014).
Koordinate točk triangulacijske mreže III. reda so bile določene numerično, na podlagi številnih
podatkov izmere (smeri, kotov, dolžin), medtem je bila trigonometrična mreža IV. reda določena na
podlagi grafične triangulacije. Dolžine stranic v trikotnikih grafične triangulacije niso smele presegati
950 m. Prav tako kot pri točkah III. reda so morale biti izbrane tako, da so med seboj vidne, pri tem pa
je na eni izmed njih možno izvesti meritve (s stojišča). Veliko število točk je bilo stabiliziranih in
grafično izmerjenih na mejah katastrskih občin, saj so s tem zagotovili lažje povezovanje načrtov
grafične izmere med seboj. Položaji točk grafične triangulacije so bili določeni z grafičnim urezom.
Obravnavano točko je bilo treba opazovati z vsaj treh stojišč. V normalnem primeru se neodvisno
določene smeri niso sekale v eni točki, ampak so tvorile tako imenovan trikotnik pogreškov. Odločitev
za izvedbo grafične triangulacije, ki naj bi delo pospešila, se je izkazala za veliko napako. Glavna težavo
je predstavljala metodološke pomanjkljivosti uporabljenega instrumenta, in sicer dioptra z merilom, s
katerim so triangulatorji na papir pritrjen na grafično mersko mizico izrisovali opazovane smeri kot
premice. Ta instrument ne zagotavlja enakomerne natančnosti pridobivanja podatkov. Za potrebe
detajlne izmere so nato načrte grafične triangulacije petkrat povečali, s tem pa se je napaka stojišč,
določenih z grafično triangulacijo, povečala za faktor pet (Molnár in sod., 2014; Lisec in Ferlan, 2017).
Triangulacija je predstavljala podlago za vzpostavitev devetih pravokotnih ravninskih koordinatni
sistem, ki so bili izbrani tako, da so pokrivali večja območja provinc ter držav v sestavi monarhije. Vsak
koordinatni sistem je bil opredeljen z izbranim koordinatnim izhodiščem (trigonometrično točko),
njenimi geodetskimi/geografskimi koordinatami, smerjo meridiana v izbrani trigonometrični točki in
pravokotnico nanj ter razdelitvijo na liste. Izhodiščna točka je bila določena tako, da je referenčni
poldnevnik območje razdelil približno na polovico (Stanková in Černota, 2012). Z razdelitvijo teritorija
na liste je bilo omogočeno povezovanje listov grafične izmere v katastrske načrte za celotne katastrske
občine.
Za katastrsko triangulacijo in katastrsko detajlno izmero na območju obdelave sta pomembna
koordinatna sistema z izhodišči na planinskih vrhovih Krim pri Ljubljani in Schöckel (tudi
Schöckelberg) pri Gradcu (slika 7) (Klarič, 1975; Lisec in Ferlan, 2017).
V uporabo je Krimski koordinatni sistem prešel leta 1817 (Jenko, 2008; Delčev in sod., 2014; Lisec in
Ferlan, 2017). Schöckelskem koordinatnemu sistemu je merilo in orientacijo dajala bazna linija
Schöcklberg-Riegers. V uporabo je Schöckelski koordinatni sistem prešel v letu 1823 (Lisec in Ferlan,
2017). V Krimskem in Schöckelskem koordinatnem sistemu je os X predstavljala os meridiana s
pozitivno usmerjenostjo proti jugu. Os Y pa je predstavljala os vzporednika, katere pozitivna smer je
kazala proti zahodu.
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Slika: 7: Meja dežel Kranjske in Štajerske in teoretično neujemanje razdelitev območij na
trigonometrične sekcije teritorija dveh koordinatnih sistemov franciscejske katastrske izmere
Teritorij, ki ga geometrično opredeljuje koordinatni sistem, je bil teoretično razdeljen na kvadrate,
temeljne trigonometrične liste oziroma sekcije. Trigonometrični listi so se naknadno delili na liste
načrtov v merilu 1 : 2880. Nomenklaturo trigonometričnega lista določajo oznake kolon ter vrstic.
Kolone so bile označene z rimskimi številkami od osi X navzven. Povedo nam, koliko vzhodno oziroma
zahodno od X-osi se kolona nahaja. Vrstice pa so predstavljale oddaljenost od osi Y v smeri juga
oziroma severa, označene so bile z arabskimi številkami. Takšen sistem je območje razdelil na
trigonometrične liste s stranicami dolgimi 1 poštno miljo oziroma 4000 sežnjev. Trigonometrični list se
je naprej delil na štiri kolone ter pet vrstic. Označba nadaljnjih kolon in vrstic se je izvršila s črkami.
Črke a, b, c in d so predstavljale kolone, medtem so črke e, f, h, g ter i predstavljale vrstice. List detajlne
izmere izmerjen v merilu 1 : 2880 je bil dimenzij 1000 X 800 sežnjev (slika 7) (Klarič, 1975; Čuček,
1977; Lisec in Ferlan, 2017).
3.1.2

Določitev mej katastrskih občin in grafična detajlna izmera mej zemljišč

Katastrske občine so v času prvotne grafične izmere predstavljale obstoječe davčne občine, katerih
površina pa je morala presegati 285 hektarjev. Meje katastrskih občin so bile določene praviloma
neposredno po grafični triangulaciji, eno leto pred detajlno izmero. Meja je bila opisana na podlagi
komisijskega ogleda. Komisijo so sestavljali župana mejnih katastrskih občin, komisar za upravne
zadeve in direktor okrajne izmere. Rezultat komisijskega ogleda meje katastrskih občin je bil terenski
zapisnik s podrobnim topografskim opisom poteka meje ter približna skica poteka meje katastrske
občine (slika 8), ki pa se za območje Štajerske dežele niso izdelali ali pa se niso ohranile. V primeru
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nesoglasja ob ogledu meje katastrske občine sta geodet ter politični komisar pozvala h kompromisu. V
primeru, da kompromisa ni bilo mogoče doseči, so predlagane meje opisali ter vrisali na skico. Potrebno
pa je dodati, da sporna meja ni ustavila postopka detajlne izmere. Terenske zapisnike in skice poteka
meje katastrske občine so na koncu postopka vsi sodelujoči podpisali. Terenske zapisnike so geodeti, ki
so bili zadolženi za izmero posameznih katastrskih občin, nato prepisali in izdelali njihove dokončne
opise po zaključku detajlne izmere (Fuhrmann, 2007).
Opis meje katastrske občine (slika 8) vsebuje seznam rimskih številk posameznih mejnih kamnov,
razdalje do naslednjega mejnega znamenja ter imena ledin. V zaključek zapisnika so podpisi vseh
prisotnih pri izdelavi zapisnika. Razdalje med mejnimi znamenji so izražene v klaftrah oziroma
dunajskih sežnjih. Poleg razdalje je v nekaterih opisih mej katastrskih občin mogoče zaslediti lomne
kote med posameznimi mejnimi kamni, vendar tega v opisih katastrskih občin na našem območju ni.
Približno skico poteka meje katastrske občine sestavlja potek meje katastrske občine, oznake
posameznih mejnih znamenj, imena sosednjih katastrskih občin ter smer proti severu (Čuček, 1979).

Slika 8: Skica (levo) in opis (desno) poteka katastrske občine Potoška vas (vir: Arhiv RS)
Določitvi območja (meje) katastrske občine je sledila detajlna katastrska izmera, ki se je izvajala v
okviru zaokroženih topografskih območij, imenovanih ledin. Koordinate detajlnih točk so bile na
ravnino transformirane brez upoštevanja ukrivljenosti Zemlje. Zaradi tega so se pojavile napake, ki se
večajo z oddaljenostjo od osi X. Napake so najmanjše na območju okoli meridiana, nato pa se večajo
proti obrobju izbranih poldnevnikov (Fuhrmann, 2007).
Detajlna izmera je zajemala kmetijska ter stavbna zemljišča, pri tem so večjo pozornost posvečali
davčno bolj donosnim zemljiščem (njive, travniki). Stavbe so bile vrisane s pomočjo približne
orientacije ter korakanja. Gozdnim parcelam so izmerili le dostopne obodne točke, linijam med vozlišči
pa niso posvečali večje pozornost. Poleg katastrskih načrtov so pomembno vlogo imele indikacijske
skice, zapisniki ter seznami zemljiških (in stavbnih) parcel. Indikacijske skice so bile na trdo podlago
prerisani katastrski načrti za pomoč terenskemu delu. Vsebovale so parcele, hišne številke, naslove
posestnikov ter katastrsko kulturo (Čuček, 1979; Lisec, 2013; Stankova in Černota, 2012), namenjene
delu na terenu
Posamezni geodeti so bili zadolženi za izmero in izris načrtov za celotno katastrsko občino. Načrte je
nato pregledal preglednik. Podatki o geodetih, preglednikih ter letnici izdelave načrtov grafične izmere
za študijska območja so razvidni iz preglednice 1.
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Preglednica 1: Geodeti in nadzorniki zadolženi za načrte katastrskih občin v času grafične izmere
(Vir: GURS)
Katastrska občina Zagorje
Geodet
J. Bauer
J. Fittel
Preglednik
1825
Leto izdelave

Kotredež
J. Perfler
Saiter
1825

Potoška vas
J. Naufs
/
1825

Trbovlje
L. Larisch
/
1825

Knezdol
S. Fink
Kraisel
1825

Katastrska občina Trbovlje je poleg odsotnosti preglednika posebnost še zaradi izmere in izrisa meje s
katastrsko občino Bevško (zahodna stran) oziroma Zagorje glede na podatke grafične izmere. Ta je je v
času grafičnega katastra predstavljala mejo med Krimskim in Schöckelskim koordinatnim sistemom.
Mejo je izmeril in narisal vodja oddelka J. Briscoh, zato predpostavljamo, da so mejo katastrske občine
Bevško oziroma Zagorje glede na podatke franciscejskega katastra izmerili v naravi in kartirano mejo
prerisali v dokumentacijo za občino Trbovlje. Način določanje meje katastrske občine s prerisovanjem
smo odkrili le v katastrski občini Trbovlje.
3.2

Postopki vzdrževanja in digitaliziranja grafičnih katastrskih načrtov

V nadaljevanju sta predstavljena postopka vzdrževanja katastrskih načrtov ter digitalizacije. Bolj
podrobno so predstavljene težave ter rešitve, s katerimi so se srečevali v postopku digitalizacije. Poleg
težav pa smo povzeli vsebine nekaterih člankov, v katerih so predstavljene kritike postopka
digitalizacije.
3.2.1

Vzdrževanje katastra

Natančnost detajlne katastrske izmere se je v začetku 20. stoletja bistveno izboljšala zaradi ukinitve
merske mizice. Sledila je uvedba novega koordinatnega sistema D48/GK, uradno leta 1927 vendar pa
se je realizacija sistema s tem pa tudi uveljavljanje v katastru začelo postopoma šele po 2. svetovni vojni.
Nov koordinatni sistem je omogočal uvedbo numeričnih meritev, ki so izhajale iz trigonometričnih
numeričnih ter izmeritvenih mrež. Detajlna izmera ter vzdrževanje katastrskih načrtov so opravljali po
ortogonalni, tahimetrični ter fotogrametrični metodi. Pri vzdrževanju ter dodajanju novih meritev v
obstoječe načrte zemljiškega katastra so morali geodeti izmeriti celo parcelo ali skupino parcel. Pri
zarisu novih meritev in sprememb v katastrske načrte pa je moral geodet spremeniti in popraviti zarise
okoliških parcel. ZK-točke so smeli vrisati oziroma vključiti v katastrski načrt izključno na podlagi
terenskih meritev (Ferlan, 2005).
3.3

Digitalizacija podatkov

Posodobljeni analogni načrti grafične izmere oziroma nove izmere (tudi komasacij) na območjih, kjer
je bila ta izvedena, so bili na v 90. letih prejšnjega stoletja množično digitalizirani. Pred postopkom
digitalizacije je geodetska stroka opozarjala na napake. Izvorni podatki zemljiškega katastra so bili takrat
na večini ozemlja Slovenije še vedno načrti prvotne grafične izmere. Zaradi tega je bila zagotovitev
identičnosti mejnih točk malo verjetna, poleg tega so v času grafične izmere poudarek dajali na izmero
posestnih meja. Težavo so predstavljale stavbne parcele, meje med vrstami rabe in meje znotraj gozdnih
kompleksov. Ne smemo pozabiti, da so bili listi grafične izmere razdeljeni na manjša območja
imenovana ledine. Izmera je bila opravljena za vsako ledino posebej, zato detajl na mejah ledin ni
enostavno združljiv (Demšar, 2001).
Digitalizacija je potekala v več korakih, sprva so katastrske načrte skenirali. Skenograme posameznih
listov grafične izmere znotraj posamezne katastrske občine so združili in nato vektorizirali. Zaradi
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načina prvotne katastrske izmere so imeli listi prvotne grafične izmere konveksno ali konkavno obliko
robov. Težavo so rešili z uvedbo funkcije, ki naj bi distorzije na robovih odpravila. Predvidena funkcija
je bila del sinusoide druge stopnje. Izbrana je bila zaradi enakomernejše porazdelitve vpliva deformacij
robov lista, poleg tega pa je tudi zvezna in zvezno odvedljiva. Metoda je temeljila na sledečih
predpostavkah (Fras in Gvozdanovič, 1995; Radovan, 1995):
- deformacije na posameznem robu lista so neodvisne od deformacij na drugih robovih;
- vogali vsebine lista so brez deformacije;
- deformacije listov se zvezno večajo z oddaljenostjo od sredine lista;
- poprava oblike robov lista mora imeti minimalni vpliv na geometrijo ter obliko parcel.
Vhodni podatki v funkcijo so bile ekvidistance točk na robovih listov, koordinate oglišč listov ter oblika
funkcije potrebna za korekcijo. Na osnovi vhodnih podatkov so izdelali tridimenzionalno ploskev
deformacij lista, na katero so nato položili vektorizirano vsebino posameznega lista (Fras in
Gvozdanovič, 1995; Radovan, 1995).
Zgoraj opisana metoda je po mnenju strokovne javnosti pomanjkljiva, saj so v času prvotne grafične
izmere za lažje sestavljanja listov točke v bližini robov merili dvakrat. Naknadno pa so grafični položaj
točk izravnali. Posledica dvakratnega merjenja robnih točk je odvisnost deformacij med posameznimi
listi. Prav tako se pogreški ne povečujejo zvezno ter harmonično od sredine lista proti robovom, ampak
so zvezni le v posameznih izmeritvenih območjih (ledinah). Nelinearne transformacije lahko na
oslonilnih oziroma kontrolnih točkah podajo majhna odstopanja, med njimi pa nastanejo velika
neskladja v obliki ter površini parcel. Metoda transformacije vsebino posameznega lista razpači, s tem
pa spremeni lego, površino in obliko parcel. Deformacije oblike ter lege parcel povzročijo spremembo,
ki bi jo ob interpretaciji in prenosu meje v naravo po takih podatkih videli tudi v naravi, s tem pa je
jasno, da vplivamo tudi na obliko in lego parcele v naravi. Najbolj problematično je, da ni nikjer
zabeležen postopek odpravljanja deformacij, ki so nastale zaradi ravnanja robov listov (Radovan, 1995;
Demšar, 1995).
Strokovna javnost je med postopkom digitalizacije, katere rezultat je bil ZKP, izrazila pomisleke glede
zapisa koordinat ter popravljanja podatkov o poteku parcelnih meja na položaje izmerjenih katastrskih
točk (ZK-točk). Zapis koordinat je bil problematičen zaradi računalniških zmožnosti v času nastanka
ZKP, saj so računalniki zmogli natančno obdelati le šestmestno številko. Enojna natančnost predstavlja
težavo, saj bi koordinatam zapisanim v koordinatnem sistemu D48/GK lahko določili le zanesljivost v
okviru metrske natančnosti. Rešitev je bila v uvedbi konstant, kjer so prvi dve cifri koordinat odvzeli,
pri tem pa zagotovili natančnost zapisa na ravni centimetrov. Drug pomislek pa se je navezoval na
prilagajanje poteka parcelnih meja (poligonov) na položaje merjenih ZK-točke na območjih numerične
izmere oziroma tako imenovanega numeričnega katastra. Takšna območja so najprej vektorizirali
znotraj koordinatnega sistema in šele nato vsebino (poligone) uskladili s položaji merjenih ZK-točk.
Težava je, da so koordinate določene le parcelnim mejnim točkam, meje vrste rabe pa nimajo
numeričnih podatkov. Z napenjanjem bi pravi položaj zavzele le mejne točke. Točkam vrste rabe pa se
položaj ne bi spremenil. Tako bi ustvarili umetne lome na mejah parcelnih delov. Predlagana rešitev je
bila vektorizacija rastrske slike, ki je v naprej georeferencirana ter prekrita s podatkovnim slojem ZKtočk. Operaterji bi povezave tvorili med ZK-točkami, medtem pa bi meje vrst rab naknadno vektorizirali
(Triglav, 1994).
Tako pridobljene vektorske podatke parcel, njihovih delov ter parcelnih številk so nato s pomočjo
podobnostne, v posebnih primerih pa tudi afine transformacije transformirali v koordinatni sistem
D48/GK. Transformaciji sta bili uporabljeni zaradi težnje k čim manjši spremembi oblike in površine
parcel. V celoti transformaciji zahtev ne izpolnjujeta, saj podobnostna transformacija spremeni
površino, afina pa poleg površine še obliko. Pred ročnim usklajevanjem mej katastrskih občin so zunanji
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izvajalci poskušali z dodajanjem točk na območjih največjih deformacij le te zmanjšati. Pri tem niso bili
vedno uspešni. Zaradi načina izdelave načrtov prvotne grafične izmere so podatki izmere zanesljivi zgolj
znotraj ledine, za točke med ledinami je relativna natančnost lege popolnoma nepredvidljiva.
Tehnologija izmere pa je povzročila deformacije, ki so vidne kot prekrivanje vsebine ali luknje na mejah
grafičnih koordinatnih sistemov, mejah katastrskih občin ter mejah med sosednjimi listi načrtov
(Demšar, 1995; Demšar, 2001). Parcelno stanje na robovih katastrskih občin ter listov so nato ročno
prilagajali operaterji glede na njihovo strokovno znanje oziroma mnenje, saj deformacij zaradi
naključnosti ni mogoče računsko izločiti. Takšen postopek je mejo katastrske občine, ki je bila v času
prvotne grafične izmere določena z največjo natančnostjo, naredil najmanj zanesljivo. Pridobljeni
vektorski podatki so bili topološko neusklajeni, poleg tega pa je bila položajna natančnost odvisna od
lokacije parcele. Končni rezultat digitalizacije je bila baza povezanih zemljiških parcel za celotno
Slovenijo. Baza podatkov je obremenjena s sistematični pogreški zaradi samega načina izmere. Poleg
tega so katastrski podatki obremenjeni še z grobimi in slučajnimi pogreški, nastalimi zaradi grafičnih
posodobitev podatkov v postopkih vzdrževanja katastrskih podatkov in prilagajanj robov katastrskih
občin (Berk, 2001; Logar, 2001; Lisec in sod., 2017).
Proces digitalizacije zemljiškega katastra je poleg vektorizacije obstoječih katastrskih načrtov obsegal
tudi digitalizacijo arhivskih podatkov. Nastala baza podatkov ima dva dela, in sicer lokalni ter centralni
del. Lokalni del je usmerjen v uporabniški vidik arhivskih podatkov. Centralni del pa opredeljuje pravila
in metode vzpostavitve ter vodenja centralne baze arhivskih podatkov. Bazo arhivskih podatkov
sestavljajo skenogrami elaboratov izvedenih meritev, zemljiškokatastrskih načrtov ter indikacijskih
skic. Iskanje po podatkih digitalnega arhiva se opravi preko identifikacijske številke postopka (IDPOS),
ki povezuje elaborat izvedenih meritev s parcelami, obdelanimi v postopkih (Boldin, 2006).
Rezultat postopka digitalizacije so bili ZKP ter digitalizirane arhivske listine. Pridobljeni ZKP ne
omogoča potrebne absolutne položajne natančnosti, vendar pa je edini neprekinjen grafični podatkovni
sloj zemljiškega katastra za celotno državo. Ugotovljene slabosti ZKP so poskušali odpravili z izdelavo
novega grafičnega podatkovnega sloja, imenovanega zemljiškokatastrskega načrta (ZKN). ZKN je
izdelan na območjih z bolj kakovostnimi viri podatkov, vsebuje pa meje parcel ter zemljišč pod stavbo.
V izdelavo ZKN so bile vključene ZK-točke, elaborati vpisov in sprememb podatkov zemljiškega
katastra ter ZKP na območjih koordinatnega katastra. Tako izdelan ZKN ima ocenjeno absolutno
položajno točnost podatkov mej zemljišč boljšo od 2 m, pri tem pa pokriva okoli 32 % vseh parcelnih
delov v Sloveniji. Največja težava ZKN pa je ravno mozaičnost, kar pomeni, da ne omogoča zvezne
pokritosti območja celotne države (Mivšek in sod., 2012).
Proces digitalizacije podatkov zemljiškega katastra in s tem uvedbo vektorskih podatkov je geodetski
stroki ponudil nove možnosti določevanja katastrskih mej. Pred vektorizacijo načrtov grafične izmere
je bila glavna metoda vzdrževanja ter prenosa katastrskih mej v naravo tako imenovana »papirčkova
metoda«. Metoda je vsebovala izmero veznih točk na terenu in preris teh točk na prosojnico ob
upoštevanju skrčka. Prosojnico so nato položili na načrt grafične izmere ter z ročno translacijo in rotacijo
poskušali zagotoviti optimalno prekrivanje terenskih podatkov s podatki izrisani na načrtih grafične
izmere. Uveljavitev digitalnih podatkov je omogočila numerično transformacijo podatkov katastrske
meje. Podobno kot pri »papirčkovi metodi« je tudi tu potrebno na terenu izmeriti vezne točke. Grafične
koordinate identičnih točk pridobimo iz vektorskih podatkov zemljiškega katastra. Koordinate nato s
pomočjo transformacijskih parametrov, pridobljenih iterativno, transformiramo na položaje identičnih
točk pridobljenih preko terenskih meritev. Pozitivna lastnost transformacije je ocena natančnosti, ki jo
pridobimo z izračunom standardnih odklonov po posameznih koordinatnih oseh. Slaba lastnost
omenjene metode je, da lahko različni izvajalci pridobijo različne ocene natančnosti za isto katastrsko
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mejo. Ocena natančnosti je odvisna od izbora veznih točk. Potrebno je omeniti, da je istemu problemu
podvržena tudi tako imenovana »papirčkova« metoda (Logar, 2001).
3.4

Pregled raziskav natančnosti in možnosti izboljšanja načrtov zemljiškega katastra

Sledi opis študij, katerih tema je določitev kakovosti podatkov zemljiškega katastra s poudarkom na
položajni in geometrični kakovosti grafičnih podatkov. Poleg predstavitve študij je v nadaljevanju podan
pregled člankov in strokovnih del s področja obravnave.
Prve znane študije skladanja mej katastrskih občin so bile v Sloveniji opravljene na analognih načrtih v
katastrskih občinah Leskovec, Dedni dol ter Dobrava. Usklajenost mej katastrskih občin so preverjali
glede na položaje mejnikov. Grafične koordinate mejnih točk so izmerili na dveh ali več načrtih grafične
izmere. Pridobljene grafične koordinate so nato primerjali s terenskimi meritvami. Na terenu so
koordinate določili okoli 30 mejnikom. S primerjavo grafičnih ter terenskih koordinat mejnikov so
izračunali srednji pogrešek, ki znaša 7 m, kar je skladno s pričakovanje ob poznavanj natančnosti
grafične izmere. Glavna ugotovitev študije je bila, da so meje katastrskih občin problematične, saj nikjer
ni zapisano, ali so geodeti skladanje mej po opravljeni terenski meritvi preverili (Čuček in Črnivec,
1977).
Po izdelavi in uveljavitvi ZKP so v Sloveniji nastale številne študije, katerih vsebina se nanaša na
problematiko natančnosti, kakovosti in ažurnosti ZKP.
Ena izmed študij, ki je pokrivala celotno območje Slovenije in katere vsebina zajema problematiko
natančnosti, kakovosti ter ažurnosti podatkov zemljiškega katastra, je bila izvedena leta 2003, opravil
pa jo je Geodetski inštitut v sodelovanju z Geodetsko upravo RS. Določevanje natančnosti katastrskih
načrtov je bilo izvedeno preko ujemanja ZKP ter državnih ortofotov. Zaradi različnih načinov
vzdrževanja ter zajema katastrskih podatkov so območje Slovenije razdelili na enote primerljivih
natančnosti. Kakovost digitalnih katastrskih načrtov so ocenjevali glede na ažurnost ter položajno
natančnost. Položajno kakovost so ocenjevali na mejnih (katastrskih) točkah zemljiških parcel.
Položajno natančnost so določevali na tri ločene načine (Geodetski inštitut Slovenije, 2003):
 Ocena glede na kakovost vklopa v državni koordinatni sistem;
 Ocena glede na ujemanje po transformaciji;
 Ocena na osnovi ZK-točk.
Ugotovljeno je bilo, da na natančnost ZKP najbolj vplivajo postopki izdelave originalnih načrtov,
postopki zajema, način transformacije ter stranski postopki pri izdelavi. ZKP z najboljšo položajno
natančnostjo se nahaja v Prekmurju ter na območju večjih mest, tu je natančnost boljša od 2 m. Parcele
s položajno natančnostjo lomnih točk 10 ali več metrov se nahajajo v visokogorju ter na območjih Bele
krajine. Ostala območja so razdelili na tista s položajno natančnostjo ZKP med 2 in 5 m ter na območja
s položajno natančnostjo med 5 in 10 m. Podrobna delitev območji glede na položajno natančnost ZKP
je predstavljena na sliki 9. Poleg natančnosti so podatke ZKP razvrstili glede na njihovo ažurnosti.
Rezultati kažejo, da je v Sloveniji približno četrtina ozemlja z neažurnimi podatki. Tu je edina rešitev
nova izmera (Geodetski inštitut Slovenije, 2003; Korošec in Berk, 2004). Glede na študijo naj bi bila
položajna natančnost ZKP znotraj našega študijskega območja med 5 in 10 m.
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Slika 9: Prikaz ocene natančnosti ZKP po posameznih enotah
(vir: Geodetski inštitut Slovenije, 2003)
Poleg študij o natančnostih ZKP se ta tema obravnava tudi v diplomskih in magistrskih delih s tematiko
izboljšave položajne natančnosti ZKP. Natančnost ZKP so študentje določali v katastrskih občin Žažar,
Ždinja vas, Zagorica, Črešnjice, Bršljin, ter Daljni vrh (Hudoklin, 1997; Švab, 2012; Muhič 2014;
Granda 2016).
V katastrski občini Črešnjice so natančnost ZKP preverjali na kakovostno določenih ZK-točkah, ki so
predstavljale kontrolne oziroma vezne točke. Izboljšanje ZKP je bilo opravljeno z membransko metodo.
Položajna natančnost ZKP je bila pred uporabo membranske metode za izboljšavo položajne in
geometrične natančnosti ZKP določena s 5 m. Po uporabi izključno ZK-točk za izboljšanje položajne
natančnosti ZKP se je izboljšala na 2,7 m. Vključitev dodatnih merjenih veznih točk je izboljšala
položajno natančnost na 1,5 m (Granda, 2016).
Izboljšava natančnosti ZKP v katastrski občini Žažar je bila obravnavana v dveh delih. Prvi del je
predstavljala obnova mej katastrske občine, drugi pa predstavlja izboljšavo položajne natančnosti ZKP.
Mejo katastrske občine so obnovili na podlagi podatkov grafičnega katastra ter opisa meje katastrske
občine, izdelane v času grafične izmere. Mejnim znamenjem katastrske občine so določili terenske
koordinate v koordinatni sistem D48/GK (Hudoklin, 1997). Drugi del pa je predstavljala izboljšava
natančnosti ZKP. Ugotovljeno je bilo izboljšanje položajne kakovosti ZKP. Naloga ni podala odstopanj
na kontrolnih točkah po opravljeni izboljšavi z membransko metodo, podaja le velikost in smer
premikov na posameznih testnih območjih. Srednji odklon položajev ZK-točk ter lomnih točk zemljiških
parcel znaša 5 m. Sklepamo lahko, da je bila natančnost zemljiškega katastra pred izvedbo membranske
metode 5 metrov ali slabše (Švab, 2012).
ZKP na območje meje katastrske občine Ždinja vas je bil izboljšan z membransko metodo. V tej nalogi
je izpostavljeno, da je položajna izboljšava ZKP omenjene katastrske občine vplivala tudi na sosedne
občine Zagorica, Črešnjice, Bršljin ter Daljni vrh. Prvotna ocena položajne natančnost ZKP je za
katastrsko občino Zagorica, Črešnjice ter Daljni vrh znašala 5 m, za katastrsko občino Ždinja vas pa 2
m. V katastrski občini Bršljin je vzpostavljen koordinatni kataster, zato zamikov na račun položajne
nekakovostni ZKP ni. Izboljšanje položajne kakovosti ZKP je bilo doseženo izključno z uporabo
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obstoječih ZK-točk. Položajna kakovost ZKP pa se je iz predhodnih 2 m izboljšala na ocenjenih 74 cm
(Muhič, 2014).
Poleg študij s tematiko kakovosti ZKP so bile izvedene tudi študije izboljšanja in sanacij katastrskih
podatkov. Kot optimalen postopek se že v 90ih letih omenja afina transformacija, ki območje poskuša
razdeliti na enakostranične trikotnike s stranicami med 700 in 1500 m (Jenko, 1993). Vsebina naj bi bila
transformirana ločena po posameznih trikotnikih. Metoda temelji na odpravi odstopanja na danih
točkah. Izvedbe je razdeljena na štiri korake: določitev območja, izbira transformacijskih točk, način
izvedbe transformacije in presoja kakovosti izvedene transformacije. Metoda je uporabna na območjih
večjih sistematičnih zamikov ter na območjih z zadostnim številom ZK-točk, ki so enakomerno
razporejene po celotnem območju. Omenjena metoda ni primerna na območjih nesistematičnih zamikov
ter na območjih z absolutno položajno natančnostjo boljšo od 2 m (Berk, 2001; Korošec in Berk, 2004).
Alternativa metodi transformacije koordinat je metoda ponovnega računanja izmeritvene mreže ter
detajlnih točk. Metoda temelji na vzpostavitvi navezovalnih mrež, s katerimi povežemo točke višjih
redov z izmeritvenimi mrežami. Tako točkam izmeritvene mreže povečamo položajno natančnost.
Metoda ima dve pomanjkljivosti, saj je časovno zamudna, poleg tega pa moramo določiti in odpraviti
sistematične pogreške merjenja dolžin. Določitev tako imenovanega metra stare izmere je pomembna,
ker pri ponovnem računanju koordinat detajlnih točk izhajamo s položajno bolj natančne izmeritvene
mreže (Jenko, 1993).
Pregled raziskav o natančnosti ZKP so izvedli tudi v Avstriji, saj podobno kot pri nas osnovo
zemljiškemu katastru predstavlja grafični kataster. Natančnost njihovega digitalnega katastrskega načrta
(DKM), so določevali relativno. Relativna metoda je temeljila na primerjavi razdalj med mejniki. Med
seboj so primerjali grafične razdalje pridobljene s pomočjo DKM ter razdalje izmerjene med izvedbo
prvotnih meritev. Terenski podatki prvotnih meritev vsebujejo koordinate v lokalnem sistemu ter
nekatere razdalje med mejnimi točkami. Analizo natančnosti DKM so izvajali na 200 razdaljah
pridobljenih v okolici Dunaja. Standardna deviacija analiziranih podatkov je znašala 84 cm, pri tem so
odkrili tri meritve z razliko večjo od 3 m. Ob predpostavki, da so bile te meritve grobo pogrešene, so jih
iz nadaljnje analize izločili. Po izločitvi grobo pogrešenih podatkov je standardni odklon izmerjenih
dolžin znašal 40 cm (Navratil in sod, 2010).
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PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV

V sledečem poglavju so podrobno predstavljeni postopki priprave in obdelave podatkov za našo
raziskavo. Poleg obdelave podatkov je opisana tudi metoda odkrivanja stabiliziranih katastrskih točk
(mejnih kamnov) na območju, ki je v času prvotne grafične izmere predstavljalo upravno mejo med
deželo Kranjsko in deželo Štajersko ter posredno tudi mejo med Krimskim in Schöckelskim
koordinatnim sistemom.
4.1

Georeferenciranje načrtov grafične izmere

Georeferenciranje skenogramov načrtov grafične izmere smo izvedli ločeno po dveh postopkih. V
prvem postopku smo georeferencirali liste grafične izmere sosednjih upravnih enot, dežel, v ravninski
Krimski in Schöckelski koordinatni sistem. Prvi postopek je predstavljal osnovo za določevanje
skladnosti podatkov o položajih lomov mej dveh dežel oziroma lomov mej sosednjih katastrskih občin,
katerim sta v času prvotne grafične izmere izhodišči predstavljala različna navedena koordinatna
sistema.
Naslednji postopek georeferenciranja načrtov grafične izmere smo opravili na osnovi sodobnejših
podatkov o položajih lomnih točk parcel, tako imenovanih ZK-točk. Georeferenciranje na osnovi ZKtočk smo uporabili pri pripravi podatkov za terenski ogled. Poleg tega pa so nam tako georeferencirani
načrti grafične izmere predstavljali podlago za prikaze rezultatov.
4.1.1

Priprava podatkov za izvedbo georeferenciranja listov grafične katastrske izmere

Priprava podatkov je obsegala tudi pregled literature, v kateri smo pridobili podatke geodetskih
koordinat izhodišč obravnavanih koordinatnih sistemov. Ker je na voljo več raznovrstnih podatkov o
geodetskih (geografskih) koordinatah izhodišč koordinatnih sistemov, bomo najprej opisali preiskavo
ter interpretacijo teh podatkov in opisali pristop njihove računske obdelave. Rezultati obdelave bodo
predstavljali vhodne podatke za georeferenciranje posameznih listov grafične katastrske izmere in
nadaljnjo primerjavo podatkov o položajih mejnikov. Položaji izhodišč obeh v teh nalogi obravnavanih
koordinatnih sistemov so v literaturi (Klarič, 1975) podani z geodetskimi (geografskimi) koordinatami
glede na teoretično izhodišče Ferro (praktično pariški meridian + 20 stopinj), ki so bile določene v dveh
različnih zgodovinskih obdobjih.
Za koordinatno izhodišče na Krimu pri Ljubljani so bili v uporabljeni literaturi (Klarič, 1975) določeni
tudi podatki elipsoidnih geodetskih koordinat, ki se nanašajo na izhodiščni meridian Greenwich. Podani
sta tudi projicirani, ravninski koordinati v novejšem koordinatnem sistemu D48/GK.
4.1.2

Obravnava sfernih (starejših) koordinat izhodišč koordinatnih sistemov

Predvidevamo, da se starejši par geodetskih koordinat nanaša na prvo geodetsko-astronomsko določitev
koordinat na sferi za območje Avstro-Ogrske monarhije v obdobju pred izračunom Besselovega
elipsodia. Položaji izhodišč so podani s koordinatami glede na teoretično izhodišče Ferro (preglednica
2). Na sliki 10 so prikazana sferne koordinate izhodišč koordinatnih sistemov ter položaj delovišča glede
na meridian Ferro.
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Preglednica 2: Položaji sfernih koordinat izhodišč koordinatnih sistemov glede na teoretično izhodišče
Ferro (Klarič, 1975)
Izhodišče koordinatnega sistema
Krim »sferne«
Schöckel »sferne«

φ sferne_Ferro
45° 55′ 44,5100″
47° 11′ 56,3600″

λ sferne_Ferro
32° 08′ 13,2500″
33° 07′ 54,4900″

Slika 10: Prikaz položajev sfernih koordinat izhodišč koordinatnih sistemov ter delovišča glede na
izhodiščni meridian Ferro
V nadaljnjih izračunih smo uporabili le elipsoidne koordinate izhodišč koordinatnih sistemov opisane v
sledečem poglavju.
4.1.3

Obravnava elipsoidnih (novejših) koordinat izhodišč koordinatnih sistemov

Predvidevamo, da se drugi, novejši par geodetskih koordinat nanaša na obdobje po Besselovem izračunu
elementov elipsoida (1841), za kar pa nimamo pisnih dokazov. Položaji izhodišč so podani koordinatami
glede na teoretično izhodišče Ferro (preglednica 3).
Preglednica 3: Položaji elipsoidnih koordinat izhodišč koordinatnih sistemov glede na teoretično
izhodišče Ferro (Klarič, 1975)
Izhodišče koordinatnega sistema
Krim »nove«
Schöckel »nove«

φ elipsoidne_Ferro
45° 55′ 43,7412″
47° 11′ 54,8745″

λ elipsoidne_Ferro
32° 08′ 18,8234″
33° 07′ 59,9472″

V nadaljevanju smo za georeferenciranje listov grafične izmere uporabili elipsoidne koordinate. Najprej
smo za koordinatno izhodišče Schöckel in Krim izvedli preračun podatkov elipsoidnih koordinat
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geografske dolžine, in sicer z izhodiščnega meridiana Ferro na izhodiščni meridian Greenwich povzeto
po Klarič (1975). Preračun je temeljil na podatku, da se meridian Ferro nahaja 17° 39' 46,02'' zahodno
od Greenwicha (Berk in Boldin, 2017). S tem smo pridobili elipsoidni koordinati položaja izhodišč
koordinatnih sistemov, ki se nahajajta v preglednici 4, geografske dolžine pa se navezujejo na izhodiščni
meridian Greenwich. Na sliki 11 so prikazane elipsoidne koordinate izhodišč koordinatnih sistemov ter
položaj delovišča glede na meridian Greenwich.
Preglednica 4: Položaji elipsoidnih koordinat izhodišč koordinatnih sistemov glede na teoretično
izhodišče Greenwich (Klarič, 1975; Berk in Boldin, 2017)
Izhodišče koordinatnega sistema
Krim »nove«
Schöckel »nove«

φ elipsoidne_Greenwich
45° 55′ 43,7412″
47° 11′ 54,8745″

λ elipsoidne_Greenwich
14° 28′ 32,9472″
15° 28′ 13,9300″

Slika 11: Prikaz položajev elipsoidnih koordinat izhodišč koordinatnih sistemov ter delovišča glede na
izhodiščni meridian Greenwich
N podlagi danih elipsoidnih koordinat je sledil izračun geodetskih koordinat izhodišč Krimskega in
Schöckelskega koordinatnega sistema v v ravninskem koordinatnem sistemu D48/GK (ESPG: 3912).
Vhodni podatki v lastni program za pretvorbo elipsoidnih v ravninske koordinate so bili elipsoidni
položaji obravnavanih koordinatnih izhodišč glede na teoretično izhodišče Greenwich ter velika in mala
polos elipsoida Bessel.
V Besselovem elipsoidu je velika polos z oznako a dolga 6.377.397,155 m, medtem je mala polos z
oznako b dolga 6.356.078,963 m. Projekcijo elipsoidnih koordinat izhodišč koordinatnih sistemov v
ravninske koordinate D48/GK smo opravili po sledečem postopku (Stopar, 2014).
l = λ - λ0

(1)
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Območje Slovenije spada v 5. tri stopinjsko cono, ki predstavlja koordinatni sistem D48/GK. Zato je
bilo potrebno opredeliti geografsko dolžino srednjega meridiana območja projekcije. Za obravnavano
območje Slovenije srednji meridian poteka skozi vas Vrh Trebnje (𝜆0 = 15°).
a2 + b2
a2
a2 - b2
2
= 2
b

e2 =

(2)

e´

(3)

Sledil je izračun kvadrata prve (𝑒 2 ) ter druge (𝑒´ ) ekscentričnosti elipsoida. Za nadaljnje izračune pa
smo potrebovali še krivinski polmer prvega vertikala (𝑁), elipsoidne ordinate v sistemu krivočrtnih
koordinat (𝜂). Faktor 𝑡 pa je bil v enačbo uveden zaradi zmanjšanja možnosti napak v izračunih.
a

N=
√1 - e2

(4)

· sin2(φ)

t = tan(φ)
η= e´ · cos ( φ)

(5)
(6)

Izračunane parametre navedenih v enačbah (1)‒(5) (Peterca, 2004), smo nato uporabili za določitev
dolžine loka meridiana z razvojem v binomsko vrsto (𝐿) podano v enačbi (7) (Stopar, 2014).
L = a· (1- e2 ) [A · φ

B
C
D
E
· sin(2 · φ) + · sin(4 · φ) · sin(6 · φ) +
· sin (8 · φ) - ···] (7)
2
4
6
8

Za izračun dolžine loka meridiana smo potrebovali faktorje podane v enačbah 8‒11 (Peterca, 2004).
3

45
175
11025
· e4 + 256 · e6 + 16384
64
3
15
525
2205
·e2 + 16 ·e4 + 512 ·e6 + 2048 ·e8 + ···
4
15
105
2205 8
·e4 +
·e6 +
·e + ···
64
256
4096
35
315
·e6 + 2048 ·e8 + ···
512
315
·e8 + ···
16384

A =1 + 4 · e2 +
B=
C=
D=
E=

· e8 + ···

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Sledil je izračun nemoduliranih ravninskih koordinat 𝑥 in 𝑦 podan v enačbah 13 ter 14 (Stopar, 2014).
l2
l4
l6
3 (φ)
2
2
4
x = L + · N · sin(φ) · cos(φ) +
· N · sin(φ) · cos
· (5t + 9η + 4η ) +
· N · sin(φ) ·
2
24
720
· cos5(φ) ·(61-58τ2 +t4 )
(13)
y= l ·N · cos(φ) +

l3
6

· N · cos3(φ) · (1 + η2 - t2 ) +

l5
120

· N · cos5(φ) · (5 - 18τ2 + t4 + 14η2 - 58η2 t2 )
(14)

Nemodulirani koordinati je bilo potrebno zaradi zmanjšanja merila modulirati, saj tako zmanjšamo
deformacije na robovih con zaradi projiciranja. Modul merila je bil uveden zaradi velikosti območja
Slovenije, ki po geografski dolžini obsega več kot 3°. Zaradi tega bi za kartiranje njenega ozemlja
potrebovali dve coni, oziroma dva koordinatna sistema, čemur pa smo se z uvedbo modulacije izognili.
Zaradi modulacije vrednost deformacij zaradi projeciranja v nobeni točki teritorija ne preseže 10 cm/km.
Postopek modulacije dotikalni cilinder zmanjša in tako postane sekantni, ki seka elipsoid 90 km vzhodno
in zahodno od meridiana (Peterca, 2001).
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x = 0,9999 · x - 5.000.000
y = 0,9999 · y + 500.000

(15)
(16)

Poleg modula merila pa je koordinati x odšteta še konstanta 5.000.000, tako se izognemo velikim
številom in poskrbimo za lažje hranjenje in računsko obdelavo koordinat točk na manjšem območju
obravnave (op. slednje je bilo pomembno v času digitalizacije, saj računalniki še niso bili tako
zmogljivi). Koordinati y pa je prišteto 500.000, saj se s tem izognemo negativnim vrednostim y
koordinat, ki se nahajajo na zahodni strani meridiana. Izračun moduliranih koordinat 𝑥 ter 𝑦 je
predstavljen v enačbah (15) ter (16) (Stopar, 2014).
Projicirani elipsoidni koordinati izhodišč obravnavanih dveh starih lokalnih koordinatnih sistemov v
ravninske koordinate D48/GK se nahajata v preglednici 5.
Preglednica 5: Projicirane koordinate izhodišč nekdanjih lokalnih koordinatnih sistemov v ravninske
koordinate sistema D48/GK.
Izhodišče koordinatnega sistema
Krim
Schöckel

Y

D48/GK_izhodišč [m]

45.9352,15
53.5651,70

X D48/GK_izhodišč [m]
87.282,13
22.8375,47

Pravilnost izračuna smo preverjali z novejšimi koordinatami v D48/GK izhodišča nekdanjega
koordinatnega sistema na Krimu, ki je še danes trigonometrična točka. V uporabljeni literaturi (Klarič,
1975) sta bili podani projicirani, ravninski koordinati v novejšem (1948) koordinatnem sistemu
D48/GK. Tako smo s projiciranjem zagotovili, da sta izhodišči podani na enotni osnovi. Koordinate
izhodišč v ravninskem koordinatnem sistemu D48/GK so predstavljali osnovo izračunom koordinat
mejnih kamnov podanih opisanem v naslednjem razdelku.
4.1.4

Georeferenciranje listov grafične katastrske izmere iz ravninskega Krimskega in
Schöckelskega koordinatnega sistema v enoten ravninski grafični koordinatni sistem

Georeferenciranje listov katastrskih načrtov v ravninski Krimski ter Schöckelski, ki sta s koordinatnim
izhodiščem približno opredeljena v koordinatnem sistemu D48/GK, je predstavljalo osnovo za
ocenjevanje geometrične skladnosti podatkov o poteku mej zemljišč (katastrskih občin) izmerjenih in
prikazanih v grafičnih zemljiškokatastrskih načrtih s postopkom grafične primerjave.
Koordinatni izhodišči starih lokalnih koordinatnih sistemov s koordinatami v koordinatnem sistemu
D48/GK sta bili torej pomembna osnova (slika 7). Na podlagi poznavanja širine trigonometričnih listov
in listov katastrskih načrtov (sistem kolon in stolpcev v nekdanjih lokalnih koordinatnih sistemih) smo
izračunali koordinatne razlike za robove listov obravnavanih katastrskih načrtov. Koordinatne razlike,
kot rečeno, so v literaturi podane na podlagi kolone ter vrstice triangulacijskega lista. Kolone opredelijo
oddaljenost oglišč triangulacijskega lista v smeri vzhodno oziroma zahodno od meridiana. Vrstice pa
opredelijo oddaljenost oglišč triangulacijskega lista v smeri severa ali juga. Triangulacijski list se
naknadno deli na štiri kolone ter pet vrstic, ki so označene s črkami (slika 7). Na podlagi oznake
(nomenklature) lista grafične izmere smo izračunali položaj enega izmed oglišč obravnavanega
detajlnega lista v enotnem ravninskem lokalnem sistemu, ki predstavlja približen položaj v
koordinatnem sistemu D48/GK. Koordinate ostalih oglišč smo nato preračunali na podlagi dimenzij lista
grafične izmere v metrih (Čuček in Černivec, 1997).
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Koordinate oglišč listov grafične izmere (snemalnih sekcij) posameznih listov so bile osnova pri
georeferenciranju posameznih listov v programskem orodju QGIS. Za zaključek smo na mejah
katastrskih občin na približno georeferenciranih listih, izdelanih v nekdanjem lokalnem Krimskem
oziroma Schöckelskim koordinatnem sistemu, odčitali koordinate v koordinatnem sistemu D48/GK
oziroma vektorizirali položaje posameznih mejnih kamnov narisanih na listih. Te smo nato med seboj
primerjali. Rezultati georeferenciranja listov grafične izmere v ravninski Krimski in Schöckelski
koordinatni sistem se nahajajo v poglavju 5.1.
4.1.5

Georeferenciranje listov na podlagi ZK-točk

Georeferenciranje smo izvedli le na tistih listih, na katerih je bilo upodobljeno mejno območje obdelave.
Sprva smo rastrske slike listov grafične izmere znotraj ene katastrske občine združili v celoto.
Nadaljevali smo z identifikacijo položajev sodobnih ZK-točk, zgodovinsko upodobljenih na načrtih
grafične izmere. Po opredelitvi izbranega vzorca sovpadajočih ZK-točk z lomi mej zemljiških parcel
upodobljenih na načrtih grafične izmere je sledilo računsko georeferenciranje v programskem paketu
QGIS.
Obdelavo smo začeli z uvozom koordinat ZK-točk v koordinatnem sistemu D48/GK, in sicer v
podatkovno bazo. Podatke o koordinatah ZK-točk smo pridobili na Geodetski upravi RS. Za namene
georeferenciranja smo položaje lomnih točk parcelnih mej, upodobljenih na načrtih grafične izmere,
povezali s koordinatami identičnih ZK-točk v koordinatnem sistemu D48/GK. Vsak del katastrske
občine smo poskušali georeferencirati s čim večjim številom veznih (identičnih) točk. Posamezna
obravnavana katastrska občina s številom uporabljenih ZK-točk za georeferenciranje je predstavljena v
preglednici 6.
Preglednica 6: število ZK-točk uporabljenih za georeferenciranje katastrskih načrtov posamezne
katastrske občine
Katastrska občina
Knezdol
Trbovlje
Kotredež
Potoška vas
Zagorje

Število ZK-točk
15
21
23
20
26

Pridobljene georeferencirane liste grafične katastrske izmere na podlagi ZK-točk smo uporabili kot
osnovo prikazom v poglavju 5.5.
4.2

Terenski ogled

Cilj terenskega ogleda je bila identifikacija in inventarizacija mejnih kamnov na območju mej
katastrskih občin med dvema neodvisnima upravnima enotama (deželama), ki sta v času grafične izmere
predstavljali mejo med omenjenima koordinatnima sistemoma.
Prvi korak terenskega ogleda je predstavljala priprava podatkov. Pri pripravi smo določili približne
koordinate mejnih kamnov. Približen položaj mejnih kamnov smo določili na osnovi večjega števila
virov, in sicer s pomočjo približno georeferenciranih listov grafične izmere v koordinatnem sistemu
GK/D48, na podlagi koordinat ZK-točk, DKN, PAS in DOF. Pregled in analiza katastrskih načrtov
grafične izmere sta pokazala, da so na študijskem območju mejo med katastrskimi občinami stabilizirali
le s petimi mejnimi kamni. Glede na načrte grafične izmere, DKN ter PAS se vseh pet kamnov nahaja
na severnem delu študijskega območja, kjer predvidevamo, da meja med katastrskimi občinami poteka
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po grebenu, na južnem delu pa predvidevamo, da meja med katastrskimi občinami poteka po potoku
Bevščica. Potek meje po potoku Bevščica je vzrok za odsotnost mejnih kamnov na južnem delu
obravnavanega območja. Najverjetnejši položaj mejnih kamnov, pridobljen na podlagi DKN ter
georeferenceranih listov katastrskih načrtov grafične izmere, smo nato vnesli v ročni GNSS-sprejemnik
za namene lažje navigacije pri terenskem delu.
Sledila je identifikacija mejnih kamnov na terenu. Predhodno smo predvidene položaje označili na
natisnjeni podlagi z DOF. DOF nam je služil za vizualno določitev najbolj učinkovite poti do
posameznega kamna po zahtevnem terenu. Ko smo bili glede na DOF v bližini kamna, smo si pri
identifikaciji mejnega kamna pomagali z ročnim GNSS-sprejemnikom. Na približni lokaciji, določeni z
ročnim GNSS-sprejemnikom, smo poskušali identificirati kamen, ki po svoji legi in obliki ali velikosti
odstopa od okolice. Uspešno smo identificirali štiri mejne kamne.
Identificirani kamni se nahajajo na značilnih reliefnih oblikah, kot sta greben ter jarek. Oznako mejnih
kamnov v preglednici sestavljajo ime katastrske občine ter enolična oznaka kamna znotraj posamezne
katastrske občine, ki je v načrtih grafične izmere zapisana poleg mejnega kamna. Grafični prikaz
položaja na načrtih grafične izmere ter fotografije mejnih kamnov se nahajajo na sliki 12.
Na območju smo zasledili tro-mejni kamen, ki je razmejeval katastrske občine Potoška vas, Knezdol ter
Kotredež. Dokaz da gre res za tro-mejni kamnem se nahaja v skici o poteku meje katastrske občine
(skica 8). Na njih so zapisana imena vseh sosednjih katastrskih občinah, pa čeprav spadajo pod drugo
deželo. Na načrtih v katastrskih občinah Kotredež in Potoška vas je na mestu mejnega kamna kot
sosednja katastrska občina zapisana izključno Knezdol.
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Slika 12: Prikaz fotografije in položaja mejnega kamna na načrtih grafične izmere (vir: GURS, Fotografije: Škrabar)
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»Ta stran je namenoma prazna«
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Primerjava položajev mejnih kamnov pridobljenih na podlagi DKN, ZKP ter
georeferenciranja v ravninski Krimski oziroma Schöckelski koordinatni sistem s
položaji določenimi na podlagi PAS

Za referenčne koordinate mejnih kamnov smo izbrali koordinate pridobljene s pomočjo podob
analitičnega senčenja (v nadaljevanju PAS). PAS je rastrska slika, izvedena iz oblaka točke laserskega
skeniranja kot primarnega vira podatkov in posredno izvedenega modela reliefa (DMR), ki s senčenjem
omogoča navidezno trirazsežen pogled na dvodimenzionalnem prikazu. PAS smo izdelali s pomočjo
podatkov laserskega skeniranja Slovenije (LiDAR). Uporabili smo DMR, v katerem so višine točk
določene v gridu z velikostjo celice 1 m. Z interpolacijo smo podatke DMR pretvorili v rastrsko sliko.
Pridobljena rastrska slika višin nam je predstavljala osnovo za izdelavo PAS. Podatki so predstavljali
osnovo vektorizaciji terenskih oblik grebena ter doline, po kateri predvidevamo, da je potekala meja
med obravnavanima grafičnima koordinatnima sistemoma (in del meje med obravnavanimi katastrskimi
občinami). Podatke PAS smo opredelili v koordinatnem sistemu D48/GK, na podlagi njih smo
vektorizirano mejo med koordinatnima sistemoma uporabili za določitev približnih položajev mejnih
kamnov v koordinatnem sistemu D48/GK. Podatki o položajih mejnih kamnov določenih s PAS se
nahajajo v preglednici 10.
Najprej smo položaje mejnih kamnov, določenih na osnovi PAS, primerjali s položaji kamnov,
določenih v ravninskem Krimskem in Schöckelskem koordinatnem sistemu. Postopek določitve
koordinat mejnih kamnov v ravninskem Krimskem in Schöckelskem koordinatnem sistemu je podan v
poglavju 4.1.4. S primerjavo smo želeli odkriti grobe napake prvotne izmere ter potencialne anomalije,
ki so se pojavile na območju obdelave v času grafične izmere. Primerjava položajev mejnih kamnov
določenih s PAS v D48/GK ter položaji določenih v ravninskem Krimskem in Schöckelskem
koordinatnem sistemu v D48/GK se nahajajo v preglednici 11.
Drugi niz koordinat mejnikov smo pridobili na osnovi priprave in analize DKN. DKN so vektorizirani
in georeferencirani podatki za posamezno katastrsko občino pred postopkom usklajevanja mej
katastrskih občin v postopku vektorizacije. Elaborati izdelave ter digitalni podatki za posamezne
katastrske občine se nahajajo na območnih geodetskih upravah. Območne geodetke uprave hranijo
podatke o nastanku DKN za tiste katastrske občine, ki so v njihovi krajevni pristojnosti. Preden smo
lahko predvidene koordinate mejnih kamnov odčitali, je bilo treba digitalne podatke DKN pripraviti,
transformirati na pravilno mesto. Zamik podatkov je bil narejen zaradi varčevanja z računalniškim
spominom v 90ih letih v času vektorizacije teh načrtov. V smeri Y-osi so lomnim točkam parcel,
parcelnih delov ter mejam katastrskih občin, koordinato zmanjšali za 100.000 m. V smeri X-osi so
varčevanje z računalniškim spominom opravili z odvzemom ene ničle na desni strani zapisa koordinate.
Koordinato 502.000 so pretvorili v koordinato 52.000. Podatke DKN obravnavanega območja smo s
translacijo premaknili v koordinatnih sistemih D48/GK. Translacijo smo izvedli v programskem orodju
QGIS. S primerjavo smo želeli odkriti, kako je georeferenciranje vektorskega podatkovnega sloja
katastrskih podatkov pred usklajevanjem mej katastrskih občin vplivalo na položaj lomnih točk meje
med katastrskimi občinami. Položaji mejnih kamnov, določenih na transformiranih podatkih DKN, so
zbrani v preglednici 12. Rezultati primerjave položajev mejnih kamnov, določenih na DKN, s položaj,
določenimi na podlagi PAS, so predstavljeni v preglednici 13.
Pridobili smo tudi koordinate mejnih kamnov s pomočjo podatkov ZKP, s katerega smo koordinate
obravnavanih mejnih točk le odčitali. ZKP je približno opredeljen v koordinatnem sistemu D48/GK. S
primerjavo položajev lomnih točk mej katastrskih občin, določenih na podlagi ZKP, z referenčnimi
položaji, določenih na podlagi PAS, smo poskušali ugotoviti razlike in s tem indikacije, če so v procesu
usklajevanja mej katastrskih občin katastrsko stanje na območju obdelave izboljšali. Položaji mejnih
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kamnov, določenih s pomočjo ZKP, so zbrani v preglednici 14, primerjava s položaji določenimi s PAS
se nahaja v preglednici 15.
4.3.1

Pregled elaboratov meritev za namen vzdrževanja in posodabljanja zemljiškega katastra

V pregledu elaboratov smo večjo pozornost namenili tistim, ki so bili izvedeni na meji med sosednjima
katastrskima občinama, ki sta bili hkrati tudi ob mejo nekdanjih dežel Kranjsko in Štajersko. Pregled
elaboratov vzdrževanja in posodabljanja zemljiškega katastra sta pomembna za razumevanje nekaterih
odločitev pri usklajevanja mej katastrskih občin. V postopku usklajevanja mej katastrskih občin so
operaterji morali upoštevati meritve, ki so bile izvedene na območju mej katastrskih občin, izvedene po
grafični izmeri. Upoštevati so morali položaje mejnih točk na mejah katastrskih občin, ki so bile
določene računsko.
Elaborate meritev na obravnavanem območju, na podlagi katerih so se posodabljali ter vzdrževali
podatki zemljiškega katastra, smo pridobili na Geodetski upravi RS preko spletne aplikacije PREG.
Spletna aplikacija omogoča vpogled v podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture, registra prostorskih enot, registra zemljepisnih imen ter topografije
geodetskih točk. Skenograme elaboratov geodetskih meritev smo prevzeli med podatki zemljiškega
katastra v podprogramu, ki omogoča iskanje po elaboratih. Iskanje poteka na več načinov. Elaborat
lahko iščemo glede na identifikacijsko številko postopka oziroma IDPOS. Lahko jih iščemo tudi preko
ZK-točk, saj imajo v atributnem delu podatek o IDPOS, v katerem so bile določene ali spremenjene.
Elaborate pa je možno iskati tudi preko parcel, ki so bile vključene v posameznem postopku. Po
opravljenem iskanju nam je spletna aplikacija podala seznam elaboratov, ki smo jih v nadaljevanju
pregledali in izbrali relevantne za našo nalogo. Odkrili smo šest elaboratov, ki jih je izdelala Geodetska
uprava RS, bolj natančno OGU Trbovlje. Elaborati so bili izdelani kot pregled sprememb površin parcel
po opravljenem postopku spajanja geometrije parcel na mejah sosednjih katastrskih občin. Elaborati, ki
smo jih uporabili v nalogi, so predstavljeni v poglavju 5.5.
4.3.2

Analiza sprememb površin ter razlik grafičnih in D48/GK-koordinat ZK-točk

Ovrednotenje položajnih ter geometričnih deformacij mejnih parcel smo izvedli na dva načina. Najprej
smo pregledali spremembe površin parcel ter parcelnih delov na mejah katastrskih občin pred in po
izvedenem usklajevanju mej. V analizi sprememb površin smo med seboj primerjali uradne površine
parcel z grafičnimi površinami, pridobljenimi v elaboratih uskladitve mej katastrskih občin Geodetske
uprave RS. V elaboratu so zabeležene grafične površine parcel pred in po izvedenem spajanju mej
katastrskih občin. Izračunali smo spremembo površine posamezne parcele v odstotkih. Podatke o
površini smo izračunali za 1.034 parcel, vendar smo v nadaljevanju navedli le tiste, ki se nahajajo na
izbranih območjih obdelave na študijskem območju. Z analizo sprememb površin smo določili velikost
površinskih deformacij mejnih parcel v postopku usklajevanja mej katastrskih občin. Rezultati
izračunov sprememb površin parcel ter parcelnih delov na mejah katastrskih občin se nahajajo v
poglavju 5.5, in sicer v preglednicah 16, 18, 19 ter 22.
Nato smo analizirali razlike v podatkih o položaju mejnikov s statusom ZK-točka. Med seboj smo
primerjali grafične koordinate mejnikov ter koordinate mejnikov s statusom ZK-točk, izmerjenih na
terenu v koordinatnem sistemu D48/GK. Primerjavo položajev mejnikov smo izvedli s koordinatami
ZK-točk, pridobljenih iz uradnih evidenc, ter z grafičnimi koordinatami, pridobljenimi na osnovi ZKP.
Med seboj smo primerjali podatke ZK-točke, katerih metoda določitve omogoča natančnost boljšo od
30 cm. Določitve podatkov o položaju mejnikov s statusom ZK-točka so šifrirane glede na šifrant in
opise, ki navajajo zahtevano natančnost določitve položaja.
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Razlike med podatki o položajih mejnikov smo merili ročno, na modelu, v programskem orodju QGIS.
Merili smo evklidske razdalje, ker nas je zanimala le velikost razlik, ne pa tudi smeri. Smeri razlik so
odvisne od izvedenih postopkov posodabljanja, vzdrževanja zemljiškega katastra. Glavni postopek
vključitve terenskih podatkov v zbirko grafičnih podatkov ZKP je še vedno tako imenovana »papirčkova
metoda«. Metoda temelji na ročni translaciji in rotaciji terenskih podatkov v podatke ZKP1. Posledica
subjektivnega ročnega prilagajanja terenskih podatkov o mejnikih in potekih mej zemljišč je vidna v
različnih rezultatih vklopa posameznih geodetov. Rezultati primerjave grafičnih koordinat mejnikov s
statusom ZK-točka, s koordinatami pridobljenimi iz uradnih evidenc, so prav tako predstavljeni v
poglavju 5.5, v preglednicah 17, 20, 21 ter 23.
Število mejnikov s statusom ZK-točk na območju obravnave znaša 74.539. V preglednici 7 je prikazano
število ter metoda določitve mejnikov s statusom ZK-točka.
Preglednica 7: Število ZK-točk glede metodo določitve (Vir: GURS)
Metoda določitve ZK točk
Opis
Polarna
10
Ortogonalna
20
GPS
30
Presek
40
Fotogrametrija
50
Digitalizacija
60
Ostalo
80
Terenske meritve z numeričnimi koordinatami
91
Transformacija
93

1

Število
37.126
3.584
1.043
1.398
671
1.189
366
25.604
3.558

Vključitev izmerjenih terenskih podatkov mejnikov v zbirko grafičnih podatkov sistema zemljiškega katastra,
imenovano Zemljiško katastrski načrt (ZKN), je neposredna, koordinatna.
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REZULTATI IN RAZPRAVA

V nalogi smo poskušali identificirati grobe napake, ki so se pojavile v grafični izmeri ali v procesu
digitalizacije s poudarkom na neusklajenosti podatkov o poteku mej katastrskih občin. Prav tako smo
poskušali določiti homogenost ZKP ter numerično ovrednotiti deformacije na mejah katastrskih občin,
katerih vzrok je bil postopek usklajevanja mej med katastrskimi občinami.
5.1

Ocena geometrične skladnosti podatkov o položaju lomov mej katastrskih občin,
izmerjenih v različnih koordinatnih sistemih

V nalogi smo poskušali oceniti skladnost podatkov o položaju lomov mej katastrskih občin izmerjenih
v različnih koordinatnih sistemih. V ta namen smo odčitali koordinate identičnih mejnih kamnov, na
dveh georeferenciranih sosednjih katastrskih načrtih franciscejskega katastra, katerima sta osnovo
predstavljala različna koordinatna sistema. V preglednici 8 so prikazani položaji mejnih kamnov
georeferenciranih v ravninskem Krimskem koordinatnem sistemu (rdeče barve) in Schöckelskem
koordinatnem sistemu (zelene barve).
Preglednica 8: Položaji mejnih kamnov, odčitanih po približnem georeferenciranju sosednjih izvornih
(franciscejskih) katastrskih načrtov v ravninski Schöckelski / Krimski koordinatni sistem
Katastrska občina in oznaka

Y

D48/GK_izvirniki

[m]

X

D48/GK_izvirniki

Kotredež I

502.081,8

113.953,5

Potoška vas I

502.088,3

113.945,5

Kotredež N

501.962,5

114.539,5

Kotredež E

501.910,7

115.042,1

Kotredež VIII

501.432,3

115.657,5

Knezdol XXIX

501.654,2

113.767,4

Knezdol N

501.428,0

114.228,4

Knezdol P

501.435,4

114.836,9

Knezdol XXX

500.935,1

115.639,9

[m]

V nadaljevanju smo položaje identičnih mejnih kamnov med seboj primerjali (glej tudi sliko 12).
Preglednica 9: Primerjava podatkov o položajih mejnih kamnov izmerjenih v različnih koordinatnih
sistemih
Katastrska občina in
oznaka
Kotredež I
Potoška vas I
Kotredež N
Kotredež E
Kotredež VIII

Katastrska občina in
oznaka
Knezdol XXIX
Knezdol N
Knezdol P
Knezdol XXX

ΔY

Izvirniki

427,6
434,1
534,5
475,3
497,2

[m]

ΔX

Izvirniki

[m]

186,1
186,1
311,1
205,2
17,6

Razlike v položaju identičnih mejnih kamnov, določenih v različnih koordinatnih sistemih, so podane v
preglednici 9. V primeru geometrične skladnosti mej katastrskih občin bi pričakovali le manjše razlike.
Za lažje razumevanje so na slikah 13 in 14 prikazane razlike v položajih identičnih mejnih kamnov
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merjenih v različnih koordinatnih sistemih, identične kamne med seboj povezuje vektor razlik podan v
rdeči barvi. Slika 13 prikazuje franciscejski katastrski načrt ob meji katastrskih občin, izmerjen v
Krimskem koordinatnem sistemu. Slika 14 prikazuje franciscejski katastrski načrt ob meji katastrskih
občin, kateremu osnovo je predstavljal Schöckelski koordinatni sistem.
Razlike položajev mejnih kamnov (preglednici 9), prikazujejo sistematični zamik, viden tudi v grafikah
na slikah 13 in 14. Izjemo predstavlja razlika, izračunana med podatkoma o položaju mejnika, Kotredež
VIII oziroma Knezdol XXX, kjer je razlika v smeri osi y največja (497,2 m), v smeri osi x pa najmanjša
(17,6 m). Povprečne razlike položajev mejnih kamnov izmerjenih v različnih koordinatnih sistemih v
smeri osi y znašajo 473,8 m. Razlike v položajih v smeri osi x pa znašajo 181,2 m. Predvidevamo, da je
vzrok takšni anomaliji napačen zaris meje katastrske občine, pri začetni grafični izmeri ene od
primerjanih katastrskih občin. Vzrok za nastalo razliko bi lahko bilo tudi nesoglasje med postopkom
določevanja mej katastrskih občin v času grafične izmere in sporne meje pred postopkom detajlne
izmere niso uspeli uskladiti. Geodeta, odgovorna za izmero katastrske občine Kotredež oziroma
Knezdol, pa sta mejo izmerila po navodilu lastnika obmejne parcele. To predpostavko bi bilo mogoče
preveriti v zapisniku opisa mej katastrskih občin. Slednjega, zaradi slabe čitljivosti zgodovinskega
gradiva, nismo izvedli v okviru te naloge.
Rezultati ocene geometrične skladnosti podatkov o položaju lomov mej katastrskih občin izmerjenih v
različnih koordinatnih sistemih franciscejskega katastra kažejo, da načrti grafične izmere niso skladni.
Predvidevamo, da je najverjetnejši vzrok za razlike neupoštevanje ukrivljenosti Zemlje pri kartiranju
grafične izmere, grobe napake pa so nastale tudi zaradi manjše pozornosti pri kartiranju gozdov (v našem
primeru). Za preslikavo ukrivljenih ploskev na ravnino si pomagamo s kartografskimi projekcijami, ki
pa jih za potrebe grafične izmere niso upoštevali. Zato so za približek Zemljinega površja uporabili
ravnino. Ukrivljenost zemlje na daljših razdaljah povzroči razliko med dejansko dolžino in dolžino
izmerjeno na načrtih. Menimo, da je to vzrok za razliko v podatkih o položajih identičnih mejnih
kamnov, katerim položaj so določali v dveh različnih grafičnih koordinatnih sistemih. Podrobne
raziskave omenjanega vzroka presegajo vsebino te naloge, kjer smo se osredotočili predvsem na
odkrivaje anomalij v podatkih o mejah katastrskih občin, ki so bile v času grafične izmere določene v
različnih koordinatnih sistemih.
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Slika 13: Prikaz mejnih kamnov georeferenciranih v Krimskem oziroma Schöckelskem ravninskem
koordinatnem sistemu, s podlago francisejskega katastrskega načrta katastrske občine Knezdol,
izmerjenega v Krimskem koordinatnem sistemu
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Slika 14: Prikaz mejnih kamnov georeferenciranih v Krimskem oziroma Schöckelskem ravninskem
koordinatnem sistemu, s podlago franciscejskega katastrskega načrta katastrske občine Kotredež,
izmerjenega v Schöckelskem koordinatnem sistemu
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5.2

Primerjava koordinat mejnih kamnov, določenih na osnovi ravninskega Krimskega ter
Schöckelskega koordinatnega sistema, z referenčnimi koordinatami PAS

Za potrebe dane naloge smo predpostavili, da podobe analitičnega senčenja (PAS) lahko predstavljajo
dobro osnovo za določitev približne prave vrednosti koordinat mejnih kamnov, ki jih analiziramo.
Položaje mejnih kamnov, določenih na osnovi ravninskega Krimskega ter Schöckelskega koordinatnega
sistema, zbranih v preglednici 8, smo primerjali s položaji mejnih kamnov, interpretiranih na podlagi
PAS v koordinatnem sistemu D48/GK. Približni položaji mejnih kamnov, pridobljeni na podlagi PAS,
so zbrani v preglednici 10 in so v nadaljnjih primerjavah uporabljeni kot referenčni. V primerjavi smo
poskušali določiti velikost razlik med položaji mejnih kamnov, določenih s približnimi pravimi
vrednostmi (koordinatami PAS), ter vrednostmi koordinat mejnih kamnov, določenih v različnih
koordinatnih sistemih, izraženih v D48/GK.
Preglednica 10: Položaji mejnih kamnov , določeni s pomočjo PAS v koordinatnem sistemu D48/GK
Katastrska občina in
oznaka mejnega kamna
Kotredež I
Potoška vas I
Kotredež N
Kotredež E
Kotredež VIII

Y

D48/GK PAS

[m] X

502.246
502.246
502.138
502.103
501.701

D48/GK PAS

[m]

Katastrska občina in
oznaka mejnega kamna

113.700
113.700
114.288
114.770
115.414

Knezdol XXIX
Knezdol N
Knezdol P
Knezdol XXX

V preglednici 11 so predstavljeni rezultati primerjav med koordinatami mejnih kamnov, določenih na
podlagi georeferenciranih franciscejskih katastrskih načrtov v dveh različnih koordinatnih sistemih, ter
referenčnimi koordinatami, določenimi na podlagi PAS. Rezultati so predstavljeni tudi na slikah 15 in
16.
Preglednica 11: Primerjava podatkov o položajih mejnih kamnov, odčitanih z georeferenciranih
franciscejskih katastrskih načrtov, ter PAS
Katastrska občina in
oznaka mejnega kamna
Kotredež I
Potoška vas I
Kotredež E
Kotredež N
Kotredež VIII
Povprečna vrednost razlik koordinat
Knezdol XXIX
Knezdol P
Knezdol N
Knezdol XXX
Povprečna vrednost razlik koordinat

ΔY

Izvirniki_PAS

164
158
176
192
269
192
592
668
703
766
682

[m]

ΔX

Izvirniki_PAS

254
246
252
272
244
254
67
67
60
226
105

[m]
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Slika 15: Prikaz primerjave podatkov o položaju mejnih kamnov, določenih v Krimskem
koordinatnem sistemu, z referenčnimi položaji, določenimi na podlagi PAS
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Slika 16: Prikaz primerjave podatkov o položaju mejnih kamnov, določenih v Schöckelskem
koordinatnem sistemu, z referenčnimi položaji, določenimi na podlagi PAS
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Opazimo lahko enakomerna odstopanja na vseh mejnih kamnih. Izjemo predstavlja le razlika koordinat
za mejni kamen Knezdol XXX (določen v Schöckelskem koordinatnem sistemu). Predvidevamo, da je
bila izmera in zaris mejnega kamna v načrt grafične izmere katastrske občine Knezdol grobo pogrešena
(glej tudi poglavje 5.1).
Večje razlike so vidne na mejnih kamnih, ki so bili določeni v Schöckelskem koordinatnem sistemu.
Predvidevamo, da je vzrok večjih razlik večja oddaljenost obravnavanega območja od izhodišča
koordinatnega sistema Schöckel. Izhodišče Schöckelskega koordinatnega sistema je od delovišča v
smeri osi y oddaljeno 115.310 m, v smeri osi x razdalja znaša 32.240 m. Izhodišče Krimskega
koordinatnega sistema je od delovišča v smeri osi y oddaljeno 41.340 m, oddaljenost v smeri osi x znaša
25.640 m. Zračna razdalja med izhodiščem Schöeckelskega koordinatnega sistema ter deloviščem znaša
119.730 m ter 48.650 m med deloviščem in izhodiščem Krimskega koordinatnega sistema. Poleg večje
oddaljenosti delovišča od izhodišča koordinatnega sistema Schöeckel pa je relief na območju mejnega
območja dežel v katastrski občini Knezdol razgiban. Drugi dejavnik, ki bi lahko vplival na večje razlike
pri položajih mejnih kamnov, določenih v Schöckelskem koordinatnem sistemu, je večja razgibanost
reliefa na tem delu obravnavanega območja (sliki 15 in 16).
Podobno, kot smo ugotovili v predhodni analizi, lahko tudi v tem primeru opazimo, da je bil zaris
položaja mejnega kamna Knezdol XXX v času grafične izmere katastrske občine Knezdol grobo
pogrešen. O napačnem zarisu lahko sklepamo iz odstopanj. Položaja mejnega kamna Knezdol XXX,
pridobljenega iz izvornih meritev, ter položaj, ki je določenem s pomočjo PAS, se v smeri osi y
razlikujeta za 766 m, v smeri osi x pa razlika znaša 226 m. Srednja vrednost razlik v položajih znaša v
smeri osi y 682 m, v smeri osi x pa 105 m. Če primerjamo odstopanja v položaju mejnega kamna
Knezdol XXX s srednjimi vrednostmi, opazimo, da so odstopanja v smeri osi okoli 100 m. Pri tem je
veliko bolj kritično odstopanje v smeri osi x, saj je položajno odstopanje mejnega kamna skoraj
dvakratnik srednje vrednosti.
5.3

Primerjava koordinat mejnih kamnov, pridobljenih na podlagi DKN, z referenčnimi
koordinatami PAS

V nadaljevanju smo primerjali koordinate mejnih kamnov, ki smo jih odčitali z digitalnih katastrskih
načrtov (DKN) (preglednica 12), z referenčnimi koordinatami mejnih kamnov, pridobljenih s PAS. V
tej primerjavi smo poskušali določiti kvaliteto georeferenciranja vektorskih podatkov posameznih
katastrskih občin pred usklajevanjem mej (DKN).
Preglednica 12: Položaji mejnih kamnov pridobljeni na podlagi DKN v koordinatnem sistemu
D48/GK
Katastrska občina in
oznaka mejnega kamna
Kotredež I
Potoška vas I
Kotredež N
Kotredež E
Kotredež VIII
Knezdol XXIX
Knezdol P
Knezdol N
Knezdol XXX

Y

D48/GK_DKN

[m]

502.255,8
502.244,8
502.132,0
502.086,5
501.599,2
502.421,7
502.017,7
502.114,0
501.617,4

X

D48/GK_DKN

[m]

113.684,1
113.678,3
114.274,0
114.792,1
115.426,6
113.532,1
114.749,5
114.295,9
115.434,9
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V preglednici 13 so predstavljene razlike med referenčnimi koordinatami, ki jih predstavljajo položaji
določeni s PAS, ter položaji mejnih kamnov, določenih na podlagi DKN. Rezultati so prikazani tudi na
sliki 17 in 18. Pri izračunu srednje vrednosti ter standardnega odklona nismo upoštevali koordinatnih
razlik izračunanih za mejni kamen Knezdol XXIX, saj menimo da gre za grobo napako.
Preglednica 13: Primerjava podatkov o položajih mejnih kamnov, določenih s pomočjo DKN ter PAS
Katastrska občina in
oznaka mejnega kamna
Kotredež I
Potoška vas I
Kotredež N
Kotredež E
Kotredež VIII
Knezdol XXIX
Knezdol P
Knezdol N
Knezdol XXX
Povprečna vrednost razlik koordinat
Standardni odklon razlik koordinat

ΔY

DKN_PAS

10
1
6
17
102
176
11
24
84
32
36

[m]

ΔX

DKN_PAS

[m]

16
22
6
22
13
168
21
16
21
17
5

Primerjava koordinat mejnih kamnov, pridobljenih na podlagi DKN, z referenčnimi koordinatami PAS
(preglednica 13) zelo variira (nehomogena točnost). Na nehomogeno točnost kažeta standardna odklona,
ki sta v obeh primerih velika. Največjo razliko opazimo v podatkih mejnega kamena Knezdol XXIX,
kjer je odstopanje ΔyDKN_PAS 176 m ter ΔxDKN_PAS 168 m (srednja vrednost v smeri osi y odstopa 48
m, v smeri osi x pa 34 m). Vzrok za takšno razliko je zagotovo tudi napačen zaris položaja mejnega
kamna v času grafične izmere, lahko pa je vzrok tudi v rezultatih transformacije oziroma
georeferenciranja DKN. Pri postopku vektorizacije in georeferenciranja napake niso mogli odkriti, saj
podatkov o meji med katastrskimi občinami niso prenašali na teren (kontrolni postopek). V primeru
izvajanja terenski kontrol bi pridobili podatek o položaju meje ter grobih napakah, ki so se pojavljale v
času grafične izmere.
Večjo razliko beležimo tudi za mejna kamna Knezdol XXX ter Kotredež VIII. Razlika v podatkih za
položaj mejnega kamna Knezdol XXX znaša ΔyDKN_PAS 84 m ter ΔxDKN_PAS 21 m. Razlika v
podatkih o položaju mejnega kamna Kotredež VIII pa ΔyDKN_PAS 102 m ter ΔxDKN_PAS 13 m. V
podpoglavju 5.2 smo odkrili, da je bila izvorna (grafična) izmera mejnega kamna Knezdol XXX grobo
pogrešena, zato so bila večja odstopanja pričakovana. Nismo pa pričakovali takšnih odstopanj na
mejnem kamnu Kotredež VIII, saj smo v podpoglavju 5.2 odkrili, da zaris tega kamna ni bil grobo
pogrešen v franciscejski izmeri. Vzrok takšnih odstopanj na mejnem kamnu Kotredež VIII je proces
digitalizacije. V procesu digitalizacije so bili vektorizirani podatki približno transformirani v
koordinatni sistem D48/GK na podlagi zelo omejenega števila veznih ZK-točk. Zato je izbira teh točk
močno vplivala na parametre transformacije in v nekaterih primerih zakrila grobe napake, ki so se
pojavile že v načrtih grafične izmere. Posledično je kvaliteta transformacije oziroma georeferenciranja
katastrskih načrtov odvisna od izbora ZK-točk. Pri procesu georeferenceranja tudi niso upoštevali
podatkov sosednjih katastrskih občin. Manjši vzrok nehomogenosti lahko pripišemo tudi naši določitvi
položajev mejnih kamnov, saj smo položaje mejnih kamnov določevali ročno, posredno glede na podlagi
PAS. Menimo, da bi kakovost georeferenciranja izboljšali z vključitvijo pravih, na terenu izmerjenih
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položajev mejnih kamnov na mejah katastrskih občin. Tako bi optimizirali tudi postopek usklajevanja
mej katastrskih občin, ki je sledil georeferenciranju. Pri tem bi, predvidevamo, odkrili grobo pogrešena
opazovanja prvotne katastrske izmere.

Slika 17: Primerjava podatkov o položajih mejnih kamnov, določenih s pomočjo DKN, ter podatkov
referenčnih koordinat mejnih kamnov, določenimi na podlagi PAS
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Slika 18: Primerjava podatkov o položajih mejnih kamnov, določenih s pomočjo DKN, ter podatkov
referenčnih koordinat mejnih kamnov, določenimi na podlagi PAS
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Primerjava koordinat mejnih kamnov, pridobljenih na podlagi ZKP, z referenčnimi
koordinatami PAS

V nadaljevanju sledi primerjava podatkov o položajih mejnih kamnov, določenih na podlagi ZKP, z
referenčnimi koordinatami, ki smo jih določili na podlagi PAS. V preglednici 14 so zbrane koordinate
mejnih kamnov, pridobljenih s pomočjo ZKP, ki je približno georeferenciran v koordinatnem sistemu
D48/GK. Izjemo predstavlja tro-mejeni kamen, imenovan trikratno, Kotredež I, Potoška vas I in
Knezdol XXIX, katerega koordinate ne sovpadajo, pa čeprav gre za identični mejni kamen (za
razumevanje glej sliko 12 na strani 31).
Preglednica 14: Položaji mejnih kamnov, pridobljeni na podlagi ZKP v koordinatnem sistemu
D48/GK
Katastrska občina in
oznaka mejnega kamna
Kotredež I
Potoška vas I

Y

Kotredež N
Kotredež E
Kotredež VIII

D48/GK_ZKP

[m] X

[m]

D48/GK_ZKP

502.250,2

113.674,0

502.423,8
502.133,4
502.090,0
501.611,6

113.513,0
114.781,9
114.263,3
115.408,4

Katastrska občina in
oznaka mejnega kamna

Knezdol XXIX
Knezdol N
Knezdol P
Knezdol XXX

V preglednici 15 so prikazani izračuni razlike med koordinatami mejnih kamnov, pridobljenih s
pomočjo ZKP, in koordinatami, pridobljenih s pomočjo PAS. Pri izračunu srednje vrednosti ter
standardnega odklona nismo upoštevali koordinatnih razlik izračunanih za mejni kamen Knezdol XXIX,
saj menimo da gre za grobo napako.
Preglednica 15: Primerjava podatkov o položajih mejnih kamnov, določenih s pomočjo ZKP ter PAS
Katastrska občina in
oznaka mejnega kamna
Kotredež I
Potoška vas I
Kotredež N
Kotredež E
Kotredež VIII
Povprečna vrednost razlik koordinat
Standardni odklon razlik koordinat

ΔY

ZKP_PAS

[m] ΔX

ZKP_PAS

4
4
178
4
13
89

26
26
138
12
2
6

23

14

33

10

Katastrska občina in
[m] oznaka mejnega kamna

Knezdol XXIX
Knezdol N
Knezdol P
Knezdol XXX

Sliki 18 in 19 prikazujeta položaje mejnih kamnov, določenih na podlagi PAS ter ZKP. Rožnato so
obarvani podatki o mejnih kamnih, določenih na podlagi ZKP, modro so predstavljeni položaji, določeni
na podlagi PAS.
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Slika 19: Primerjava podatkov o položajih mejnih kamnov, določenih na usklajenem ZKP (rdeči
trikotniki), z referenčnimi podatki, določenimi in izrisanimi na podlagi PAS
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Slika 20: Primerjava podatkov o položajih mejnih kamnov, določenih na usklajenem ZKP (rdeči
trikotniki), z referenčnimi podatki, določenimi na podlagi PAS
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Razlike koordinat mejnih kamnov, pridobljenih na podlagi ZKP, z referenčnimi koordinatami PAS
(preglednica 15) ΔxZKP_PAS in ΔyDKN_PAS se gibljejo med 5 in 26 m, največje razhajanje je
ugotovljeno na tro-mejnem kamnu Knezdol XXIX oziroma Kotredež I, Potoška vas I, kar sovpada s
podatki v preglednici 9 (stran 36). Predvidevamo, da je vzrok takšnim razlikam na mejnem kamnu
Knezdol XXIX napačen zaris položaja mejnega kamna v času grafične izmere ali pa je vzrok v rezultatih
transformacije oziroma georeferenciranja DKN. Podobno kot pri prejšnjih analizah lahko tudi tu
opazimo večja odstopanja na mejnih kamnih Kotredež VIII ter Knezdol XXX. Prejšnje analize kažejo
na grobo pogrešeno izmero ali zaris mejnega kamna Knezdol XXX. V procesu digitalizacije pa te grobe
napake niso mogli odkriti, saj so transformirani podatki v okolici prej omenjenega mejnega kamna
sovpadali.
Razlike koordinat med ZKP in PAS (preglednica 15), so občutno manjše kot razlike koordinat med
DKN in PAS (Preglednica 13). Srednje vrednosti razlik med DKN in PAS (preglednica 15) znašajo 31
m ter 17 m, medtem so srednje vrednosti koordinat med ZKP in PAS (preglednica 13) 23 m oziroma 14
m. Standardna odklona razlik med DKN in PAS (preglednica 15) znašata 36,0 m ter 5,2 m, medtem pa
sta standardna odklona razlik med ZKP in PAS (preglednica 13) 33 m ter 10 m. Manjša odstopanja so
rezultat dobrega dela operaterjev pri usklajevanju mej katastrskih občin. Med postopkom usklajevanja
mej katastrskih občin so operaterji uspeli približati sosednji meji obeh katastrskih občin meji, ki je glede
na naše ocene predstavljala pravi potek meje na terenu
Primerjava slik 17, 18 in 19, 20 potrjuje ugotovitev, da se je operaterjem v postopku usklajevanja mej
katastrskih občin uspelo približati meji, ki je glede na naše ocene v naravi predstavljala mejo med
grafičnima koordinatnima sistemoma, vzpostavljenima v času grafične izmere.
5.5

Analiza usklajenosti koordinat mejnih točk in površin znotraj izbranih študijskih
podobmočji

V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize homogenosti zemljiškokatastrskega prikaza ter
primerjave uradnih in izračunanih grafičnih površin posameznih parcel na izbranih študijskih
podobmočjih. Homogenost oziroma heterogenost kakovosti grafičnega podsistema zemljiškega katastra
na izbranih območjih smo ocenili s primerjavo grafičnih koordinat mejnih kamnov ter koordinat
mejnikov s statusom ZK-točka, pridobljenih iz uradnih evidenc v koordinatnem sistemu D48/GK.
Študijsko območje smo razdelili na tri odseke (študijska podobmočja). Znotraj teh odsekov smo na
podlagi pregleda elaboratov katastrskih meritev vzdrževanja in posodabljanja zemljiškega katastra
izbrali tiste, ki se nahajajo na ali blizu območja stika nekdanjega Krimskega ter Schöckelskega
koordinatnega sistema. Slika 21 prikazuje približne položaje elaboratov, ki se nahajajo znotraj študijskih
podobmočji. V nadaljevanju smo, na podlagi prekrivanja podatkov DKN ter ZKP pregledali tudi delo
in nekatere odločitve operaterjev v času usklajevanja mej katastrskih občin.
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Slika 21: Prikaz študijskih podobmočji A, B in C
Primerjava podatkov na treh izbranih študijskih podobmočjih je potekala v treh delih:
1. Najprej smo preko prekrivanja podatkov pregledali delo in nekatere odločitve operaterjev v
postopku usklajevanja mej katastrskih občin.
2. Sledil je pregledal sprememb površin parcel na obravnavanem območju pred in po uskladitvi
podatkov o poteku mej katastrskih občin.
3. V zadnjem delu smo primerjali grafične koordinat mejnikov ter koordinate mejnikov s statusom
ZK-točka, izražene v koordinatnem sistemu D48/GK in pridobljene iz uradnih evidenc.
5.5.1

Študijsko podobmočje A

Študijsko podobmočje A,, čigar prikaz je na sliki 22, se nahaja na meji med katastrskima občinama
Knezdol ter Čebine. Na območju je bil zaris meje katastrskih občin v času izmere franciscejskega
katastra grobo pogrešen (glej rezultate v poglavjih 5.1 do 5.4). Grobo napako smo preverjali tudi s
pregledom sprememb površin parcel na obravnavanem območju (preglednica 16). Spremembe površin
so posledica postopka usklajevanja mej katastrskih občin, zato smo za lažje razumevanje podatkov v
preglednici 16 na sliki 22 prikazali stanje pred in po usklajevanju mej katastrskih občin. Primerjavo
grafičnih koordinat mejnih točk ter koordinate mejnih točk s statusom ZK-točka, določene v
koordinatnem sistemu D48/GK, ki smo jih pridobili iz uradnih evidenc, smo prevajali na parcelah
prikazanih na sliki 23. Podatki o zemljiščih, grafično predstavljeni v elaboratih, sicer niso locirani
neposredno na meji katastrskih občin Knezdol ter Čebine, vendar pa se nahajajo v bližini večjih
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sprememb geometrije parcel v mejnem pasu obravnavanem med postopku usklajevanja grafičnih
podatkov zemljiškega katastra ob meji katastrske občine.
Slika 22 predstavlja podatke DKN več katastrskih občin na območju katastrskih občin Knezdol in
Čebine (prej katastrska občina Kotredež). Slika daje vpogled stanja katastrskih načrtov pred izvedbo
postopka usklajevanja grafičnih podatkov o poteku mej katastrskih občin. Slika 23 prikazuje
kombinacijo ZKP in DKN; na sliki so razvidne večje razlike geometrije DKN v primerjavi s pozneje
popravljenimi podatki, ki so prikazani v ZKP (skrajšane meje parcel vzhodno od ceste). Ugotavljamo,
da so bile v postopku usklajevanja mej katastrskih občin meje mejnih parcel katastrske občine in sama
meja katastrske občine Knezdol podvržene večjim geometričnim popravkom, kot pa meje mejnih parcel
katastrske občine Čebine. Predvidevamo, da je operater ugotovil slabšo kakovost podatkov v katastrski
občini Knezdol, zato je geometrijo prilagodil na način, da je usklajena meja med katastrskima občinama
prilagojena parcelni geometriji katastrske občine Čebine. Velika težava pri takem pisarniškem pristopu
je, da se stanje ni preverilo na terenu.

.
Slika 22: Prikaz DKN katastrskih občin Knezdol in Čebine na študijskem podobmočju A

Škrabar, A. 2019. Analiza kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza na mejah katastrskih občin
Mag. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študij II. stopnje Geodezija in geoinformatika.

53

Slika 23: Prikaz ZKP in DKN katastrskih občin Knezdol in Čebine na študijskem podobmočju A

V preglednici 16 so predstavljene razlike med uradnimi površinami zemljiških parcel ter trenutnimi
grafičnimi površinami parcel v ZKP na študijskem podobmočju A. Zemljišče, katerega podatek o
površini se je, po uskladitvi geometrije na mejnem območju, najbolj spremenilo, je označen s parcelno
številka 1153 v katastrski občini Knezdol; tej parceli se je grafična površina spremenila za 243 %. Iz
preglednice 16 lahko razberemo, da so za večino parcel površine v katastrski občini Čebine ostale
nespremenjene. Za tri parcele so se površine nekoliko povečale. Dejstvo je, da je sprememba podatka o
površini zemljišča zabeležena v bazi atributnih podatkov le, če je znašala več kot 1 m2. Sprememb
podatkov o površini, ki so manjše od 1 m2, ni mogoče zaznati v uradnih evidencah.
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Preglednica 16: Prikaz sprememb površin v katastrskih občinah Čebine ter Knezdol zaradi prilagajanja
geometrije parcel študijskega podobmočja A (Vir: GURS)
Katastrska
občina

Št.
Parcele

Uradna površina
[m2]

Grafična površina
[m2]

Sprememba površine
[%]

Knezdol

1153

2.108

7.226

243

Knezdol

189/1

129.888

89.664

31

Knezdol

190/2

50.007

34.849

30

Knezdol

187/1

32.002

23.941

25

Knezdol

1158

27.384

23.260

15

Knezdol

189/2

1.526

1.662

9

Knezdol

1157

12.093

13.047

8

Knezdol

188

76.228

70.475

8

Knezdol

230

61.740

57.111

7

Knezdol

190/1

942

979

4

Knezdol

187/2

362

358

0

Knezdol

1111/2

24.314

24.204

0

Čebine

666

14.196

15.059

6

Čebine

667

15.488

16.154

4

Čebine

665

26.134

26.940

3

Čebine

472

57.556

57.545

0

Čebine

473

72.391

72.380

0

Čebine

594/1

112.011

112.001

0

Čebine

594/2

6.811

6.820

0

Čebine

615/1

19.456

19.458

0

Čebine

640/1

8.263

8.270

0

Čebine

641

2.830

2.826

0

Čebine

649/1

35.316

35.305

0

Čebine

649/2

2.599

2.593

0

Čebine

659

966

963

0
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Slika 24: Prikaz študijskega podobmočja A za obravnavo koordinatnih razlik
V nadaljevanju sledi predstavitev koordinatnih razlik med grafičnimi koordinatami ZKP, ki je približno
georeferenciran v D48/GK, in koordinatami identičnih točk (mejnikov) s statusom ZK-točka,
pridobljenimi iz uradnih evidenc v koordinatnem sistemu D48/GK. Z analizo smo poskušali oceniti
homogenost položajne kakovosti ZKP na študijskem podobmočju. Položaj obravnavanih parcel znotraj
študijskega podobmočja A je prikazan na sliki 24. Razlike v koordinatah smo določili mejnikom s
statusom ZK-točka, ki so bile izmerjeni in evidentirani v postopku IDPOS 6198 (slika 25) in postopku
IDPOS 6225 (slika 26) v katastrski občini Knezdol. Postopek IDPOS 6198 je bil izveden z namenom
parcelacije ter ureditve meje na parceli številka 1150/1. Postopek IDPOS 6225 je bil izveden z namenom
odmere zemljišča pod stavbo (ZPS) ter ureditve meje parcel številka 1150/2 ter 1150/4.
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Slika 25: Skica elaborata IDPOS 6225

Slika 26: Skica elaborata IDPOS 6198
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Število mejnikov s statusom ZK-točka je 28 (preglednica 17). V preglednici so navedene ZK-točke, ki
so prvotno predstavljale lomne točke parcel določene v Schöckelskem koordinatnem sistemu,
informacije o načini stabilizacije mejnih točk ter razlike med D48/GK in grafičnimi ZKP-koordinatami
mejnih točk. Povprečna vrednost razlik na študijskem podobmočju je znaša 14,8 m.
Preglednica 17: Razlike med grafičnimi koordinatami mejnikov (ZKP) in koordinatami mejnikov s
statusom ZK-točka v katastrski občini Knezdol, D48/GK na študijskem podobmočju A (Vir: GURS)
Katastrska
občina
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol

Identifikator
ZK-točke
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514

Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol

4926
4927
2419
2446
2447
2448
2449
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2593
2594
2595

Način stabilizacije mejnih
Razlika med D48/GK in
točk
grafičnimi koordinatami [m]
Mejnik s kovinskim sidrom
15,6
Mejnik s kovinskim sidrom
15,6
Mejnik s kovinskim sidrom
15,2
Mejnik s kovinskim sidrom
15,5
Mejnik s kovinskim sidrom
15,2
Mejnik s kovinskim sidrom
16,5
Mejnik s kovinskim sidrom
16,7
Mejnik s kovinskim sidrom
13,5
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,2
Mejnik s kovinskim sidrom
14,2
Mejnik s kovinskim sidrom
14,1
Na terenu neoznačen ZK-točka
15,1
Na terenu neoznačen ZK-točka
15,5
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,8
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,6
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,5
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,4
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,3
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,3
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,2
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,3
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,4
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,3
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,6
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,1
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,5
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,6
Na terenu neoznačen ZK-točka
14,8

Na študijskem podobmočju A smo potrdili obstoj grobe napake, ki izvira iz obdobja prvotne grafične
izmere. Grobo napako smo odkrili v analizah, predstavljenih v poglavjih od 5.1 do 5.4. Skozi obdobja
vzdrževanja analognih načrtov grafičnega katastra grobe napake niso odkrili, ker je bilo vzdrževanje
izvedeno ločeno za posamezno katastrsko občino. Med postopkom vektorizacije ter usklajevanjem mej
katastrskih občin so grobo napako poskušali odpraviti. Vendar bi za odpravo takšne napake potrebovali
terenske podatke, z njihovo pomočjo bi operater bolje uskladil mejo katastrskih občin. Kljub
pomanjkanju terenskih podatkov se je operater pravilno določil, da groba napaka izvira iz napačnega
zarisa meje katastrske občine Knezdol.
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Sklepamo, da je groba napaka nastala zaradi metode grafične izmere, ki zahteva dobro vidnost
obravnavanega terena, kar je na študijskem podobmočju A zagotovljeno le z mejnega območja v
katastrski občine Čebine (prej Kotredež). Zato meja med katastrskima občinama z območja katastrske
občine Knezdol najverjetneje ni bila opredeljena z izmero, ampak je bila dorisana v načrt. Pri tem je
prišlo do grobe napake, zato napačen vris v primeru študijskega podobmočja A ni posledica razlik v
koordinatnih sistemih kartiranja obeh katastrskih občin. Obdelava podatkov na študijskem podobmočju
je služila za predstavitev prenosa napake izpred 200 let v podatke današnjega zemljiškega katastra.
5.5.2

Študijsko podobmočje B

Študijsko podobmočje B, čigar prikaz je na sliki 27, se nahaja na meji med katastrskimi občinami
Čebine, Prapreče, Knezdol in Trbovlje. Na študijskem podobmočju smo pregledali spremembe površin,
ki so posledica postopka usklajevanja mej katastrskih občin, zato smo za lažje razumevanje podatkov v
preglednicah 18 in 19, na sliki 27 prikazali stanje pred in po usklajevanju mej katastrskih občin.
Primerjavo grafičnih koordinat mejnih točk ter koordinate identičnih mejnih točk s statusom ZK-točka,
določene v koordinatnem sistemu D48/GK, ki smo jih pridobili iz uradnih evidenc, smo prevajali na
parcelah, prikazanih na sliki 28. Podatki o zemljiščih, grafično predstavljeni v elaboratih, so neposredno
na meji med katastrskimi občinami.
Slika 27 prikazuje podatke DKN več katastrskih občin na območju katastrskih občin Knezdol, Čebine
(prej katastrska občina Kotredež), Prapreče (prej katastrska občina Potoška vas) in Trbovlje. Slika daje
vpogled v stanje katastrskih načrtov pred izvedbo postopka usklajevanja grafičnih podatkov o poteku
mej katastrskih občin. Slika 23 prikazuje kombinacijo ZKP in DKN; na sliki so razvidne večje razlike
geometrije DKN v primerjavi s pozneje popravljenimi vektorskimi podatki, ki so prikazani v ZKP
(podaljšane meje parcel na spodnji strani slike). Ugotavljamo, da so bile v postopku usklajevanja mej
katastrskih občin meje mejnih zemljiških parcel in sama mejo katastrske občine Trbovlje podvržene
večjim geometričnim popravkom. Meje mejnih parcel in meja katastrske občine Knezdol v tem primeru
ni bila podvržena večjim geometričnim spremembam, medtem pa v katastrskih občinah Čebine ter
Prapreče geometričnih sprememb skoraj ne zasledimo. Predvidevamo, da je operater ugotovil slabšo
kakovost podatkov v katastrski občini Trbovlje, zato je geometrijo prilagodil na način, da je usklajena
meja med katastrskima občinama prilagojena parcelni geometriji katastrske občine Prapreče. Velika
težava pri takem pisarniškem pristopu je, da se stanje ni preverilo na terenu.
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Slika 27: Prikaz podatkov DKN katastrskih občin Knezdol, Trbovlje, Prapreče in Čebine, na
študijskem podobmočju B
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Slika 28: Prikaz podatkov ZKP in DKN katastrskih občin Knezdol, Trbovlje, Prapreče in Čebine na
študijskem podobmočju B
V preglednicah 18 in 19 so predstavljene razlike med uradnimi površinami zemljiških parcel ter
trenutnimi grafičnimi površinami parcel v ZKP na študijskem podobmočju A. Parcele v preglednici 18
so bile prvotno izmerjene znotraj istega koordinatnega sistema, v preglednici 19 pa se nahajajo parcele,
ki so bile prvotno izmerjene v različnih koordinatnih sistemih. Največja sprememba površine v
preglednici 18 je vidna na parceli številka 626 v katastrski občini Prapreče; parceli se je grafična
površina spremenila za 14%. Splošno gledano pa so spremembe manjše od 10 %, kar bi težko
okarakterizirali kot spremembo. Uradne površine so po pravilu večje od grafičnih ali izračunanih iz
koordinat. Medtem največjo sprememba v preglednici 19 beležimo na parceli 1258/2 v katastrski občini
Knezdol; parceli se je površina spremenila za kar 262 %.
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Preglednica 18: Prikaz sprememb površin v katastrskih občinah Knezdol, Trbovlje, Čebine ter
Prapreče zaradi prilagajanja geometrije parcel na študijskem podobmočju B (Vir: GURS)
Katastrska
občina
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Knezdol
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje

Št.
Parcele
626
627
629/2
630/2
628/2
629/1
634
631
640/1
638
615/2
363
1269/1
609/1
608
603

Uradna površina
[m2]
4.827
6.916
2.250
10.826
8.146
9.760
37.250
19.807
8.408
15.285
14.464
20.720
121.454
39.656
42.505
67.042

Grafična površina
[m2]
5.500
6.512
2.140
11.100
8.019
9.987
37.290
19.760
8.261
15.580
14.630
20.660
122.444
39.410
42.610
67.035

Sprememba površine
[%]
14
6
5
3
2
2
0
0
2
2
1
0
1
1
0
0

Preglednica 19: Prikaz sprememb površin v katastrskih občinah Knezdol, Trbovlje, Čebine in Prapreče
zaradi prilagajanja geometrije parcel na študijskem podobmočju B (Vir: GURS)
Katastrska
občina
Čebine
Čebine
Čebine
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol
Knezdol

Št.
Parcele
641
640/1
648
637/2
659
636/2
632
633/1
658/1
1258/2
1265/1
1256/2
1263
1262/2
1258/1
1259

Uradna površina
[m2]
2.892
8.408
33.682
16.735
25.842
3.032
8.017
10.195
10.497
183
726
642
1.256
1.363
1.114
1.618

Grafična površina
[m2]
2.829
8.261
33.710
18.720
28.530
3.110
7.937
10.100
10.450
662
1.454
1.074
1.855
1.977
1.432
2.081

Sprememba površine
[%]
2
2
0
12
10
3
1
1
0
262
100
67
48
45
29
29
… Se nadaljuje
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… nadaljevanje Preglednice 19
Knezdol
1264/3
Knezdol
1256/1
Knezdol
1159/2
Knezdol
1262/1
Knezdol
1260
Knezdol
1261
Knezdol
1159/1
Trbovlje
624/3
Trbovlje
610/1
Trbovlje
615/1
Trbovlje
615/2
Trbovlje
624/1

2.411
5.967
8.164
4.573
9.140
6.142
47.495
1.004
87.002
12.710
11.565
4.536

2.960
6.945
9.411
4.826
9.490
6.303
47.639
2.725
10.547
20.384
15.042
3.856

23
16
15
6
4
3
0
171
88
60
30
15

Spremembe površin parcel so v preglednici 19 večje kot spremembe površin navedene v preglednici 18,
kar lahko vidimo tudi na grafičnem prikazu (slika 28). Vzrok večjim spremembam površine parcel so
deformacije geometrije, ki so bile izvedene v postopku usklajevanja podatkov o poteku mej katastrskih
občin. Večje spremembe v geometriji parcel so bile potrebne, ker so bili vektorizirani katastrski načrti
posameznih katastrskih občin po georeferenciranju na območju meje med koordinatnima sistemoma
slabše usklajeni. S tega lahko sklepamo, da pri digitalizaciji in vektorizaciji katastrskih načrtov na mejah
katastrskih občin niso upoštevali položajne neusklajenosti katastrskih načrtov zaradi različnih izvornih
koordinatnih sistemov.
V nadaljevanju sledi predstavitev koordinatnih razlik med grafičnimi koordinatami ZKP in
koordinatami identičnih točk (mejnikov) s statusom ZK-točka, pridobljenimi iz uradnih evidenc v
koordinatnem sistemu D48/GK. Z analizo smo poskušali oceniti homogenost ZKP znotraj študijskega
območja. Položaj obravnavanih parcel znotraj študijskega podobmočja B1 se nahaja na sliki 29,
podobmočja B2 pa na sliki 31. Razlike v koordinatah smo določili mejnikom s statusom ZK-točka (slika
29), ki so bile izmerjene in evidentirane v postopku IDPOS 2030 (slika 30) v katastrski občini Čebine.
Postopek IDPOS 2030 je bil izveden z namero parcelacije in ureditve meje na parcelah številka 611,
612 in 613. Območje B1 prikazano na sliki 29, je bilo prvotno izmerjeno znotraj enotnega koordinatnega
sistema.
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Slika 29: Prikaz obravnavanih parcel na študijskem podobmočju B1

Slika 30: Skica elaborata IDPOS 2030 (Vir: GURS)
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Število mejnikov s statusom ZK-točka je 34 (preglednica 20). V preglednici so navedene ZK-točke, ki
so prvotno predstavljale lomne točke parcel določene v Krimskem koordinatnem sistemu, informacije
o načini stabilizacije mejnih točk ter razlike med D48/GK in grafičnimi ZKP-koordinatami mejnih točk.
Povprečna vrednost razlik na študijskem podobmočju je znaša 4,2 m, vendar pa vrednosti nihajo.
Razlike med izmerjenimi vrednostmi zamikov se pojavijo zaradi načina vklopa meritve v ZKP. Tako
obsežna meritev se je v ZKP vklapljala s tako imenovano »papirčkovo metodo« po delih, zato imamo
skupine točk s podobnimi zamiki.
Preglednica 20: Razlike med grafičnimi ZKP koordinatami mejnikov in koordinatami mejnikov s
statusom ZK-točka v katastrskih občinah Čebine ter Potoška vas, D48/GK, na študijskem podobmočju
B1 (Vir: GURS)
Katastrska
občina
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine
Čebine

Identifikator
ZK-točke
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Način stabilizacije
mejnih točk
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik

Razlika med D48/GK in grafičnimi
koordinatami [m]
6,1
5,8
6,5
6,1
6,3
4,7
3,5
3,6
3,0
1,6
3,7
3,6
3,1
3,0
3,0
2,5
4,4
3,1
4,0
2,8
3,5
3,3
3,3
4,7
5,9
6,1
6,8
6,0
4,1
5,9
3,4
2,1
… Se nadaljuje

Škrabar, A. 2019. Analiza kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza na mejah katastrskih občin
Mag. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študij II. stopnje Geodezija in geoinformatika.

… nadaljevanje Preglednice 20
Prapreče
328
Prapreče
330

Betonski mejnik
Betonski mejnik
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4,2
4,3

Slika 31: Prikaz obravnavanih parcel na študijskem podobmočju B2

Razlike v koordinatah smo določili mejnikom s statusom ZK-točka (slika 31), ki so bili izmerjeni in
evidentirani v postopkih IDPOS 6008 (slika 32) v katastrski občini Prapreče ter IDPOS 6241 v katastrski
občini Trbovlje. Postopek IDPOS 6008 je bil izveden z namero parcelacije na parceli številka 656,
IDPOS 6241 pa z namero ureditve meje na parceli številka 610/4. Območje, prikazano na sliki 21, je
bilo prvotno izmerjeno na meji med koordinatnima sistemoma.
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Slika 32: Skica elaborata IDPOS 6008 (Vir: GURS)

Slika 33: Skica elaborata IDPOS 6241 (Vir: GURS)
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Število mejnikov s statusom ZK-točka je 51 (preglednica 21). V preglednici so navedene ZK-točke, ki
so prvotno predstavljale lomne točke parcel določene v različnih koordinatnih sistemih, informacije o
načinu stabilizacije mejnih točk ter razlike med D48/GK in grafičnimi ZKP-koordinatami mejnih točk.
Povprečna vrednost koordinatnih razlik na študijskem podobmočju je znaša 6 m.

Preglednica 21: Razlike med grafičnimi ZKP koordinatami mejnikov in koordinatami mejnikov s
statusom ZK-točka v katastrskih občinah Trbovlje ter Prapreče, D48/GK, na študijskem podobmočju
B2 (Vir: GURS)
Katastrska
občina
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Trbovlje

Identifikator
ZK-točke
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
10265

Način stabilizacije mejnih
točk
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Betonski mejnik
Na terenu neoznačen ZK-točka
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Naravni kamen
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka

Razlika med D48/GK in
grafičnimi koordinatami [m]
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
… Se nadaljuje
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… nadaljevanje Preglednice 21
Trbovlje
10266
Trbovlje
10267
Trbovlje
10268
Trbovlje
10269
Trbovlje
10270
Trbovlje
10271
Trbovlje
10272
Trbovlje
10291
Trbovlje
10292
Trbovlje
10293
Trbovlje
10294
Trbovlje
10295
Trbovlje
10296
Trbovlje
10297
Trbovlje
10298
Trbovlje
11326
Trbovlje
11329

Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Mejnik z kovinskim sindrom
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Mejnik z kovinskim sindrom
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Če primerjamo srednje vrednosti razlik med grafičnimi koordinatami ZKP in koordinatami mejnikov s
statusom ZK-točka, pridobljenimi iz uradnih evidenc v koordinatnem sistemu D48/GK (preglednici 19
in 20), so opazne večje razlike na območju B2, ki je bilo prvotno izmerjeno v različnih koordinatnih
sistemih, saj je srednja vrednost razlik 6,0 m, medtem je na območju B1 prvotno izmerjenem v enotnem
koordinatnem sistemu srednja vrednost razlik 4,2 m.
Pri primerjavi sprememb površin parcel (preglednici 18 in 19) opazimo, da so le te manjše na območju
B2 prvotno izmerjenem v enotnem koordinatnem sistemu, saj so na teh območjih površine ostale skoraj
nespremenjene. Zaradi tega dejstva lahko trdimo, da pri digitalizaciji in vektorizaciji katastrskih načrtov
na mejah katastrskih občin niso upoštevali položajne neusklajenosti katastrskih načrtov zaradi različnih
izvornih koordinatnih sistemov.
5.5.3

Študijsko podobmočje C

Študijsko podobmočje C, čigar prikaz je na sliki 34, se nahaja na meji med katastrskimi občinami
Zagorje, Prapreče, Bevško in Trbovlje. Na študijskem podobmočju smo pregledali spremembe površin,
ki so posledica postopka usklajevanja podatkov o poteku mej katastrskih občin, zato smo za lažje
razumevanje podatkov v preglednicah 22, na sliki 34 prikazali stanje pred in po usklajevanju podatkov
o poteku mej katastrskih občin. Primerjavo grafičnih koordinat mejnih točk ter koordinate identičnih
mejnih točk s statusom ZK-točka, določene v koordinatnem sistemu D48/GK, ki smo jih pridobili iz
uradnih evidenc, smo prevajali na parcelah, prikazanih na sliki 35. Podatki o zemljiščih, grafično
predstavljeni v elaboratih, so neposredno na meji med katastrskimi občinami.
Slika 34 prikazuje DKN več katastrskih občin na območju katastrskih občin Zagorje, Bevško (prej
katastrska občina Zagorje), Prapreče (prej katastrska občina Potoška vas) in Trbovlje. Slika daje vpogled
stanja katastrskih načrtov pred izvedbo postopka usklajevanja podatkov o poteku mej katastrskih občin.
Slika 35 pa prikazuje kombinacijo ZKP in DKN; na sliki so razvidne večje razlike geometrije DKN v
primerjavi s pozneje popravljenimi podatki, ki so prikazani v ZKP. Ugotavljamo, da so bile v postopku
usklajevanja podatkov o poteku meje katastrskih občin meje mejnih zemljiških parcel in sama meja
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katastrske občine Trbovlje podvrženi večjim geometričnim popravkom. Meje mejnih parcel in meja
katastrskih občin Bevško, Prapreče in Zagorje niso bile podvržene večjim spremembam. Predvidevamo,
da je operater ugotovil slabšo kakovost podatkov v katastrski občini Trbovlje, zato je geometrijo
prilagodil na način, da je usklajena meja med katastrskima občinama prilagojena parcelni geometriji
katastrske občine Prapreče in Bevško. Velika težava pri takem pisarniškem pristopu je, da se stanje ni
preverilo na terenu.

Slika 34: Prekrivni prikaz podatkov DKN katastrskih občin Trbovlje, Bevško, Zagorje, Čebine in
Potoška vas, na študijskem podobmočju C
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Slika 35: Prekrivni prikaz podatkov ZKP in DKN katastrskih občin Trbovlje, Bevško, Zagorje, Čebine
in Potoška vas, na študijskem podobmočju C
V preglednici 22 so predstavljene razlike med uradnimi površinami zemljiških parcel ter trenutnimi
grafičnimi površinami parcel v ZKP na območju študijskega podobmočja C. Nad odebeljeno črto se
nahajajo parcele, ki so bile prvotno izmerjene znotraj istega koordinatnega sistema. Medtem so pod
odebeljeno črto parcele, ki so bile prvotno izmerjene v drugem koordinatnih sistemih. Zemljišče,
katerega podatek o površini se je, po uskladitvi geometrije na mejnem območju, najbolj spremenilo, je
označeno s parcelno številko 1818/1 v katastrski občini Trbovlje; parceli se je grafična površina
spremenila za 63 %. Iz preglednice 22 lahko razberemo, da so za večino parcel površine v katastrskih
občinah Prapreče, Zagorje ter Bevško ostale nespremenjene. Za štiri parcele v katastrski občini Prapreče,
so se površine nekoliko povečale. Dejstvo je, da je sprememba podatka o površini zemljišča zabeležena
v bazi atributnih podatkov le, če je znašala več kot 1 m2. Sprememb podatkov o površini, ki so manjše
od 1 m2, ni mogoče zaznati.
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Preglednica 22: Prikaz sprememb površin v katastrskih občinah Zagorje, Potoška vas, Bevško,
Prapreče ter Trbovlje zaradi prilagajanja geometrije parcel na študijskem podobmočju C (Vir: GURS)
Katastrska
občina
Potoška vas
Potoška vas
Potoška vas
Potoška vas
Zagorje
Zagorje
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Prapreče
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje

Št.
Parcele
995/1
985/7
994
992/1
1402/1
1418/5
1026/2
1062
1063
1026/10
996/2
1061
1069/2
1026/6
1508
1418/17
1507/1
1402/3
1402/6
1402/5
1818/1
1485/1
1484
1487/1
1764/2
1487/1
1486
1764/2
1492/1
1492/2
1479
1489
1487/2
1480
1483/1

Uradna površina
[m2]
2.968
32.796
6.452
17.325
31.946
17.818
9.020
223
5.502
298
2.770
1.765
15.187
86
205
776
1.439
3.931
732
1.616
1.921
1.053
35
64
740
10.441
10.426
410
23.325
938
32.344
36.807
166
12.914
13.734

Grafična površina
[m2]
2.764
35.101
6.185
17.346
31.730
17.640
10.886
194
6.468
282
2.906
1.784
15.213
86
225
810
1.479
3.867
722
1.611
1.177
787
49
82
661
11.333
9.740
439
22.211
974
31.231
35.857
166
12.946
13.797

Sprememba površine
[%]
7
7
4
0
1
1
17
15
15
6
5
1
0
0
9
4
3
2
1
0
63
34
29
22
12
8
7
7
5
4
4
3
0
0
0

V nadaljevanju sledi predstavitev koordinatnih razlik med grafičnimi koordinatami ZKP in
koordinatami identičnih točk (mejnikov) s statusom ZK-točka, pridobljenimi iz uradnih evidenc v
koordinatnem sistemu D48/GK. Z analizo smo poskušali analizirati homogenost ZKP znotraj
študijskega podobmočja. Položaj obravnavanih parcel znotraj študijskega podobmočja C se nahaja na
sliki 36. Razlike v koordinatah smo določili mejnikom s statusom ZK-točka, ki so bile izmerjeni in
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evidentirani v postopku IDPOS 6111 (slika 39) v katastrski občini Bevško, postopku IDPOS 6719 (slika
37) v katastrski občini Trbovlje in v postopku IDPOS 6012 (slika 38) v katastrski občini Prapreče.
Postopek IDPOS 6011 je bil izveden z namenom parcelacije ter ureditve meje na parceli številka 1402/6.
Postopek IDPOS 6719 je bil izveden z namenom ureditve meje parcel številka 1485/1. Postopek IDPOS
6012 je bil izveden z namenom odmere ureditve meje parcel številka 1026/5.

Slika 36: Prikaz obravnavanih parcel na študijskem podobmočju C
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Slika 37: Skica elaborata IDPOS 6719 (Vir: GURS)

Slika 38: Skica terenske izmere elaborata IDPOS 6012 (Vir: GURS)
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Slika 39: Skica elaborata IDPOS 6011 (Vir: GURS)
Število mejnikov s statusom ZK-točka je 56 (preglednica 23). V preglednici so navedene ZK-točke,
informacije o načini stabilizacije mejnih točk ter razlike med D48/GK in grafičnimi ZKP-koordinatami
mejnih točk. Povprečna vrednost razlik na študijskem podobmočju je znaša 2,1 m.
Preglednica 23: Razlike med grafičnimi ZKP koordinatami mejnikov in koordinatami mejnikov s
statusom ZK-točka v koordinatnem sistemu D48/GK v katastrskih občinah Bevško, Prapreče ter
Trbovlje na študijskem podobmočju C (Vir: GURS)
Katastrska
občina
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško
Bevško

Identifikator
ZK-točke
106
107
108
109
110
111
112
58
59
60
61

Način stabilizacije mejnih
točk
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Vklesan križ
Na terenu neoznačen ZK-točka
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Vklesan križ
Na terenu neoznačen ZK-točka
Vklesan križ

Razlika med D48/GK in
grafičnimi koordinatami [m]
3,1
2,9
2,7
2,2
2,4
1,6
1,9
2,3
2,2
2,1
2,1
… se nadaljuje
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… nadaljevanje Preglednice 23
Bevško
62
Bevško
63
Bevško
65
Bevško
66
Bevško
68
Bevško
69
Bevško
70
Bevško
71
Bevško
72
Bevško
73
Bevško
74
Bevško
75
Bevško
76
Bevško
77
Bevško
78
Bevško
79
Bevško
80
Bevško
81
Prapreče
1211
Prapreče
1209
Prapreče
1212
Prapreče
310
Prapreče
424
Prapreče
423
Prapreče
309
Prapreče
308
Prapreče
307
Trbovlje
20956
Trbovlje
20957
Trbovlje
20958
Trbovlje
20959
Trbovlje
20960
Trbovlje
20961
Trbovlje
20962
Trbovlje
20963
Trbovlje
20964
Trbovlje
20965
Trbovlje
23370
Trbovlje
23903
Trbovlje
24135
Trbovlje
24136
Trbovlje
24137
Trbovlje
24138
Trbovlje
24157
Trbovlje
24872

Na terenu neoznačen ZK-točka
Kovinski čep
Vklesan križ
Vklesan križ
Naravni kamen
Betonski mejnik
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Na terenu neoznačen ZK-točka
Naravni kamen
Na terenu neoznačen ZK-točka
Vklesan križ
Na terenu neoznačen ZK-točka
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Na terenu neoznačen ZK-točka
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Betonski mejnik
Na terenu neoznačen ZK-točka
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom
Mejnik z kovinskim sidrom

2,2
2,20
2,50
2,40
1,30
1,50
2,40
1,80
1,90
1,70
1,80
2,00
2,00
1,70
1,30
1,50
1,90
2,00
1,16
1,16
1,34
1,13
2,00
1,18
0,54
1,05
1,57
3,70
3,50
3,50
3,50
2,50
2,51
2,40
2,60
2,00
3,00
4,50
6,00
5,60
5,60
6,00
6,10
2,50
6,00
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Primerjava površin (preglednica 22) kaže, da so bili storjeni manjši popravki na mejah katastrskih občin,
katerim je v času grafične izmere osnovo predstavljal isti koordinatni sistem. Isto analogijo lahko
uporabimo pri pregledu rezultatov v preglednici 23. Izjemi sta katastrski občini Bevško ter Prapreče, saj
sta bili vektorizirani in georeferencerani ločeno. Takšen postopek je lahko nekatere napake na meji
katastrske občine, storjene v času grafične izmere, porazdelil tudi na parcele, ki so se v času grafične
izmere nahajale znotraj katastrske občine.
S primerjavo slik 20, 24 in 30 lahko sklepamo, da so operaterji v postopku usklajevanja grafičnih
podatkov o poteku parcelnih mej večjo zanesljivost pripisali katastrskim občinam, izmerjenih v
Krimskem koordinatnem sistemu. Na podlagi te predpostavke so bile meje mejnih zemljiških parcel ter
meje katastrskih občin izmerjenih v Schöckelskem koordinatnem sistemu podvržene večjim
geometričnim spremembam v primerjavi z mejami mejnih zemljiških parcel in mejami katastrskih
občin, prvotno izmerjenih v Krimskem koordinatnem sistemu, kar potrjujejo rezultati v preglednicah
16, 18, 19 in 22.
Po pregledu rezultatov v preglednicah 17, 20, 21 in 23 pa lahko vidimo, da je položajna kakovost
podatkov zemljiškega katastra na študijskem območju nehomogena. Na podobmočju A smo potrdili tudi
obstoj grobe napake zarisa meje katastrske občine Knezdol, ki je opisan v poglavjih od 5.1 do 5.4. Poleg
nehomogenosti vidimo, da so izmerjene razlike med grafičnimi koordinatami ZKP in koordinatami
mejnikov s statusom ZK-točka, pridobljenimi iz uradnih evidenc v koordinatnem sistemu D48/GK,
večje na mejah katastrskih občin, ki so bile v času grafične izmere izmerjene v različnih koordinatnih
sistemih. Vsa napisana dejstva kažejo na to, da pri digitalizaciji in vektorizaciji katastrskih načrtov na
mejah katastrskih občin niso upoštevali položajne neusklajenosti katastrskih načrtov zaradi različnih
izvornih koordinatnih sistemov.
Na podlagi rezultatov lahko potrdimo hipotezo, da »so odstopanja položajev mej parcel ob mejah
katastrskih občin, ki ležijo vzdolž meje območij med lokalnima koordinatnima sistemoma, prisotna že v
izvornih katastrskih načrtih«. Prav tako lahko potrdimo domnevo, da »pri digitalizaciji in vektorizaciji
katastrskih načrtov na mejah katastrskih občin niso upoštevali položajne neusklajenosti katastrskih
načrtov zaradi različnih izvornih koordinatnih sistemov«.
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ZAKLJUČEK

V nalogi smo preverjali ali so odstopanja položajev mej parcel ob mejah katastrskih občin, ki ležijo
vzdolž meje območij med lokalnima koordinatnima sistemoma, prisotna že v izvornih katastrskih
načrtih. Dodatno smo poskušali dokazati, da pri digitalizaciji in vektorizaciji katastrskih načrtov na
mejah katastrskih občin niso upoštevali položajne neusklajenosti katastrskih načrtov zaradi različnih
izvornih koordinatnih sistemov.
Pravilnost delovnih hipotez smo prevajali na območju katastrskih občin Knezdol, Kotredež, Potoška
vas, Trbovlje, Zagorje, Bevško, Čebine, Prapreče, Vrhe I ter Zagorje mesto. Uporabili smo podatke,
katastrske načrte, grafične izmere, pridobljene na Arhivu Republike Slovenije, DKN, pridobljen na
OGU Trbovlje in ZKP pridobljen na Geodetski upravi RS. Obdelava podatkov in predstavitev rezultatov
je potekala v programskih orodjih QGIS ter Excel.
Lahko trdimo, da so položajna odstopanja podatkov o poteku mej parcel ob mejah katastrskih občin, ki
ležijo vzdolž meje območji med obravnavanima lokalnima koordinatnima sistemoma, prisotna že v
izvornih katastrskih načrtih. S primerjavo koordinat mejnih kamnov, določenih na osnovi ravninskega
Krimskega ter Schöckelskega koordinatnega sistema, z referenčnimi koordinatami PAS, smo ugotovili,
da so povprečne vrednosti razlik koordinat mejnih kamnov določenih, v Krimskem koordinatnem
sistemu, manjše kot v primeru Schöckelskega koordinatnega sistema. Sklepamo, da je vzrok za to
razliko razdalja med študijskem območjem in izhodiščema obravnavanih koordinatnih sistemov. Poleg
tega se zavedamo, da so bili referenčni položaji določeni na podlagi PAS in niso bili izmerjeni na terenu,
zato se lahko položaji mejnih kamnov v nalogi razlikujejo od dejanskih. Tudi načrti grafične izmere so
bili le približno georeferencirani v koordinatni sistem D48/GK.
Z nalogo nam je uspelo dokazati, da pri digitalizaciji in vektorizaciji katastrskih načrtov na mejah
katastrskih občin niso upoštevali položajne neusklajenosti katastrskih načrtov zaradi različnih izvornih
koordinatnih sistemov. To potrjujejo odstopanja med približnimi koordinatami mejnih kamnov,
pridobljenimi s pomočjo PAS, ter koordinatami identičnih točk, pridobljenih na podlagi ZKP ter DKN.
Največjo pomanjkljivost postopka digitalizacije predstavlja georeferenciranje in usklajevanja mej
katastrskih občin. Večkrat je bil v strokovnih razpravah omenjen problem, da v transformaciji ni bilo
uporabljenih dovolj veznih točk, usklajevanje mej katastrskih občin, pa so opravili glede na subjektivno
presojo operaterja. Postopek georeferenciranja bi lahko izboljšali z uporabo večjega števila veznih točk,
usklajevanje podatkov o poteku mej katastrskih občin pa bi izboljšali s terensko izmero ali drugimi
topografskimi podatki. Usklajevanje mej katastrskih občin bi izvedli optimalno, če bi predhodno
poskušali rekonstruirati mejo katastrskih občin, s terenskim ogledom in arhivskimi podatki. Terenske
podatke bi lahko uporabili že v procesu georeferenciranja, poleg tega pa bi podatki služili kot vodila pri
usklajevanju mej katastrskih občin.
Pri izdelavi naloga smo dokazali tudi obstoj grobe napake v izvornih katastrskih načrtih, deloma pa tudi
digitalizacija. Napaka se nahaja na severnem delu študijskega območja, bolj natančno na meji
katastrskih občin med mejnima kamnoma Knezdol XXX in Kotredež VIII.
Poleg grobih napak v izvornih katastrskih načrtih iz časa grafične izmere smo potrdili ugotovitve študij,
opisanih v nalogi. Rezultati študij kažejo na neustreznost ZKP za potrebe geodetske stroke. Menimo, da
boljšo rešitev predstavlja DKN, saj bi nespremenjeni podatki na mejah katastrskih občin pripomogli k
izboljšanju kvalitete zemljiškega katastra, če bi se jih seveda pravilno interpretiralo. Problem, ki smo ga
tudi prepoznali, je, da so podatki o nastanku DKN razpršeni po občinskih geodetskih upravah in do
sedaj niso bili na voljo kot skenogrami geodetskim podjetjem. Za razumevanje napak in težav, ki se
pojavljajo pri uporabi ZKP, so podatki iz časa nastajanja DKN ključnega pomena. Zato predlagamo, da
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Geodetska uprava RS omogoči vpogled v elaborate ter skice, ki pojasnjujejo nastanek DKN ter postopek
usklajevanja mej katastrskih občin.
Z nalogo smo dobili pravzaprav več vprašanj kot odgovorov, zato predlagamo dodatne študije, s
pomočjo katerih bi lahko neizpodbitno ugotovili, kakšna so dejanska odstopanja podatkov katastra,
predvsem na mejah katastrskih občin, predvsem pa na mejnih območjih med različnimi izvornimi
koordinatnimi sistemi. S tem bi zagotovo pomagali pri odpravi težav, ki pestijo slovenski zemljiški
kataster.
Dodatno smo z nalogo še enkrat potrdili, kako pomembno je poznavanje ozadje nastanka zemljiškega
katastra, ki ga podrobno poznamo le geodeti. To prinaša tudi vse večjo odgovornost geodetov. Smo
edina stroka, ki do potankosti pozna izvor slovenskega katastra. Zaradi poznavanja težav, ki pestijo
slovenski zemljiški kataster, bi morali geodeti več časa in truda posvetiti izobraževanju laične javnosti.
Skozi izobraževanja in ozaveščanje bi javnost spoznala, kako zahteven je v resnici poklic geodeta.
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