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Izvleček
Tema magistrskega dela je povezana z vzpostavitvijo večnamenskega katastra, predvsem z
vidika nadgradnje katastrskih vsebin s podatki pravnih režimov na zemljiščih. Na temelju
smernic iz tujine ter posebnosti zemljiškega katastra in ostalih prostorskih podatkov v Sloveniji,
smo razvili metodo povezovanja in usklajevanja podatkov grafičnega podsistema zemljiškega
katastra s podatki pravnih režimov. Metodo smo preverili na izbranih študijskih območjih s tako
imenovanim numeričnim katastrom (k. o. 31 Kramarovci in k. o. 108 Nemčavci), kjer smo
najprej analizirali kakovost zveznega grafičnega podatkovnega sloja zemljiškega katastra,
nato pa grafični podatkovni sloj zemljiškega katastra povezali z grafičnim podatkovnim slojem
namenske rabe prostora ter atributno povezali oba sloja na ravni zemljiške parcele in ZK-točk.
Kot rezultat smo prikazali podatke namenske rabe prostora neposredno v zemljiškem katastru
ter rezultat primerjali s smernicami večnamenskega katastra iz tujine. V sklepnih ugotovitvah
smo analizirali nadaljnje možnosti razvoja predlagane metode povezovanja grafičnih in opisnih
podatkov o zemljiščih različnih podatkovnih virov.
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Abstract
The topic of the master's thesis is related to the establishment of a multi-purpose cadastre,
especially in terms of upgrading cadastral contents with the data on legal regimes on land.
Based on the guidelines from abroad, as well as the specifics of the land cadastre and other
spatial data in Slovenia, we have developed a method of linking and harmonising the data of
the graphical subsystem of the land cadastre with the data about legal regimes on land. The
method was tested in selected study areas with the so-called numerical cadastre (cadastral
community 31 Kramarovci and cadastral community 108 Nemčavci), where the quality of the
common graphical data layer of the land cadastre was first analysed, and then the graphical
data layer of the land cadastre was linked to the graphical data layer on land use. Both data
layers were joined by attributes at the level of the land parcel and boundary points of land
parcels. As a result, we have shown the layer on land use directly in the land cadastre and
compared the result with the international guidelines on a multi-purpose cadastre. In the
conclusions, we analysed the possibilities of further development of the proposed method of
linking graphical and attribute data on land from various data sources.
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SEZNAM KRATIC
DPN

državni prostorski načrt

ESZ

evidenca stavbnih zemljišč

GERK

grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva

GURS

Geodetska uprava Republike Slovenije

INSPIRE

Infrastruktura za prostorske informacije v Evropi (angl. Infrastructure for spatial
information in Europe)

k. o.

katastrska občina

LADM

Model domene za zemljiško administracijo (angl. Land Administration Domain
Model)

MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MUP

mejno ugotovitveni postopek

OECD

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for
Economic Co-operation and Development)

OGU MS

Območna geodetska uprava Murska Sobota
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občinski prostorski načrt

OPPN

občinski podrobni prostorski načrt

PIS

prostorski informacijski sistem

RPE

register prostorskih enot

ZKP

zemljiškokatastrski prikaz

ZK-točka

zemljiškokatastrska točka

ZPS

zemljišče pod stavbo
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1

UVOD

Pri upravljanju nepremičnin je povezovanje različnih prostorskih podatkov bistvenega pomena.
Zemljiški kataster je osnovna evidenca, ki omogoča umestitev pravic, omejitev in odgovornosti
(angl. rights, restrictions and responsibilities – RRR) na nepremičninah v prostor (ISO
19152:2012), zato je pomembno, da se podatki drugih prostorskih evidenc uporabljajo v
kombinaciji z zemljiškim katastrom. Zaradi različnega nastanka in vzdrževanja prostorskih
evidenc so prostorske podatkovne zbirke med seboj neusklajene, kar povzroča težave v
postopkih upravljanja nepremičnin.
Ideja o večnamenskem katastru izhaja iz več-funkcionalnosti te temeljne evidence o
nepremičninah (Kaufman in Steudler, 1996), pri tem pa je mnogokrat predlagano povezovanje
različnih prostorskih evidenc, kjer naj bi prostorsko referenco in podatkovni temelj podal
zemljiški kataster. Bistvenega pomena pri takšni vzpostavitvi večnamenskega katastra je
visoka položajna točnost grafičnega podatkovnega dela zemljiškega katastra, pa tudi visoka
kakovost zemljiškega katastra glede na druge bistvene elemente kakovosti, kot so tematska
kakovost, logična usklajenost, položajna točnost ipd. Kakovostni podatki zemljiškega katastra
so temelj za vzpostavitev kakovostnega večnamenskega sistema za učinkovito upravljanje
nepremičnin.
V nalogi smo se osredotočili na izzive povezovanja podatkov zemljiškega katastra s podatki
namenske rabe prostora, kjer smo med drugim tudi združili te podatke in podatke namenske
rabe prostora prikazali v grafičnem delu zemljiškega katastra.
Cilj naloge je torej preveriti možnosti povezovanja podatkov zemljiškega katastra s podatki
pravnih režimov na zemljiščih, ki so opredeljeni v prostorskih planih. V ta namen smo oblikovali
delovne hipoteze, katerih pravilnost smo preverjali na primeru dveh študijskih območij:
1) Na temelju poznavanja metode določitve koordinat ZK-točk lahko ocenimo položajno
natančnost lomnih točk obodov katastrskih parcel na katastrskem načrtu, kar je
pomembno za povezovanje katastrskih načrtov s prostorskimi planskimi načrti.
2) Podatki katastrske rabe iz arhiva zemljiškega katastra so uporaben vir podatkov pri
določevanju rabe zemljiških parcel v večnamenskem katastru.
3) Na območju kakovostnih katastrskih načrtov je mogoče s prostorskim povezovanjem
katastrskih ter planskih načrtov prevzeti namensko rabo zemljišč kot opisni podatek
večnamenskega katastra.
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V nalogi najprej predstavimo literaturo s poudarkom na smernicah večnamenskega katastra.
Posebej so kot dobre prakse predstavljeni katastrski sistemi in sistemi prostorskega
načrtovanja na Finskem, Švedskem in v Švici, ki so vodilne države na področju razvoja
večnamenskega katastra. Sledi opis posebnosti zemljiškega katastra v Prekmurju, kjer smo
izbrali naše študijsko območje. Nato smo opisali različne pravne režime na zemljiščih v
Sloveniji s poudarkom na namenski rabi prostora.
Za študijsko območje smo izbrali katastrski občini 31 Kramarovci in 108 Nemčavci, kjer je
značilen zemljiški kataster visoke položajne točnosti. Za obe območji smo analizirali nastanek
in natančnost zemljiškega katastra ter analizirali vrste namenske rabe prostora. Nato smo
podrobno opisali postopek povezovanja grafičnih in opisnih podatkov o zemljiščih na izbranem
območju po predlagani metodi ter prikazali rezultate. V sklepnih ugotovitvah in zaključnem delu
smo analizirali rezultate, preverili pravilnost zastavljenih hipotez in podali nekaj smernic in
možnosti razvoja predlagane metode.
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2

PREGLED LITERATURE

Začetke zemljiškega katastra v državah, ki imajo preko sto-letno tradicijo na področju
zemljiškega katastra, pogosto povezujemo s posodobitvijo sistema zemljiškega davka ali z
registracijo pravic na zemljiščih. V več desetletjih razvoja zemljiškega katastra so se ti
katastrski sistemi razvijali iz prvotnega davčnega ali pravnega katastra na način, da so postali
podpora različnim odločitvam v prostoru. Idejo o tako imenovanem večnamenskem katastru
zasledimo že v 80. in 90. letih 20. stoletja (Zupan in sod., 2014).
2.1 Večnamenski kataster – mednarodni trendi
Z razvojem družbe se namen zemljiškega katastra spreminja. S širjenjem urbanih območij in
gradnjo infrastrukturnih objektov je postal kataster temelj za odločanje v prostoru, vključno v
podporo načrtovanju posegov v prostor, izvajanju različnih ukrepov zemljiške politike ter
nadzoru nad pravicami, omejitvami in obveznostmi na zemljiščih. Zaradi vseh teh funkcij, ki jih
ima zemljiški kataster, je potrebna posodobitev celotne zasnove zemljiškega katastra,
konceptualnega modela, v katerem so jasno določeni podatkovni in procesni modeli ter rešitve
za zagotavljanje kakovosti (Zupan in sod., 2014).
Večnamenski kataster je z vidika koncepta parcelno orientiranega katastra integriran
informacijski sistem za zemljišča, ki vsebuje pravne (npr. lastništvo), fizične (npr. topografija)
in druge informacije (npr. raba zemljišč) v skupnem referenčnem koordinatnem sistemu
(Encyclopedia, 2019). Cilj tako imenovanega večnamenskega katastra je podpora
učinkovitemu usklajevanju interesov v prostoru ter urejanje razmerij med prostorskimi akti ter
omejitvami rabe prostora po posebnih predpisih (Černe, 2016).
Velikega pomena pri uresničevanju ciljev večnamenskega katastra je celovit pristop k razvoju
sistema zemljiške administracije. Pri tem zemljiško administracijo smatramo kot obsežen
sistem za pravno-administrativno strukturiranje prostora ter upravljanje mej pravic, omejitev in
odgovornosti na zemljiščih ter sistem za zajemanje, vzdrževanje, analize in posredovanje
podatkov o nepremičninah in pravicah na njih (Zupan in sod., 2014). Smernice so na področju
zemljiške administracije na mednarodni ravni predstavljene v dokumentih, izdanih s strani
Združenih narodov (ZN), Mednarodne zveze geodetov (FIG) in Mednarodne organizacije za
standarde (ISO). Med pomembnejšimi dokumenti velja izpostaviti naslednje (Zupan in sod.,
2014):
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-

Izjava o zemljiškem katastru mednarodne organizacije FIG (angl. Statement on the
Land Cadastre), ki je pomemben korak v razvoju sodobnega (večnamenskega)
koncepta zemljiškega katastra (FIG, 1995);

-

Smernice za zemljiško administracijo Ekonomske komisija za Evropo pri Združenih
narodih (angl. Land Administration Guidelines) s posebnim poudarkom na državah v
tranziciji (ZN, 1996);

-

Bogorsko deklaracijo mednarodne organizacije FIG (angl. The Bogor Declaration) z
vizijo razviti smernice za sodobno katastrsko infrastrukturo (FIG, 1996);

-

Bathurstsko deklaracijo o zemljiški administraciji za vzdržni razvoj mednarodne
organizacije FIG (angl. The Bathurst Declaration on Land Administration for
Sustainable Development) (FIG, 1999).

Z večnamenskim katastrom je nadalje povezana vizija Evropske komisije, ki je na podlagi
direktive INSPIRE (INSPIRE, 2007) vzpostavila evropsko infrastrukturo za zbirke prostorskih
podatkov, ki predstavljajo različne prostorske baze podatkov vseh držav članic Evropske unije.
Za zagotavljanje združljivosti teh podatkov evropska direktiva INSPIRE naroča vzpostavitev
posamezne nacionalne infrastrukture za prostorske podatke, ki mora biti v skladu z navodili,
smernicami in uredbami direktive. INSPIRE je uradno Direktiva 2007/2/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske
informacije v Evropski skupnosti. Direktivo INSPIRE smo prenesli v pravni red Republike
Slovenije leta 2010 z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI, 2010), ki določa
pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki
Sloveniji. Geodetska uprava Republike Slovenije je slovenski geoportal INSPIRE zasnovala v
letu 2011 (www.geoportal.gov.si). Načrtovan je zaradi vzpostavitve enotne vstopne točke do
vseh sestavnih delov slovenske infrastrukture za prostorske informacije (Kos in Šumrada,
2013).
Pomemben dokument pri oblikovanju sodobnih rešitev v zemljiškem katastru na mednarodni
ravni je nadalje Kataster 2014 (angl. Cadastre 2014) iz leta 1998 (Kaufmann in Steudler, 1998),
v katerem so predstavljeni rezultati dela skupine strokovnjakov FIG v obdobju 1994–1998. V
Katastru 2014 so predstavljeni trendi in razvojne vizije zemljiškega katastra v naslednjih 20
letih. Kataster 2014 je bil tudi izhodišče smernic in mednarodnega standarda Geografske
informacije – Model domene za zemljiško administracijo (LADM) (ISO 19152:2012) na
področju zemljiške administracije LADM (angl. Land Administration Domain Model), ki je bil
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uradno izdan leta 2012 in verificiran leta 2018 (Zupan in sod., 2014). LADM je konceptualni
model, ki temelji na obstoječih sistemih zemljiške administracije ter opredeljuje pravice,
omejitve in dolžnosti, ki vplivajo na uporabo posameznih nepremičnin in večjih območij
(Paulsson in Paasch, 2015).
V povezavi s sistemom zemljiške administracije in prostorsko podatkovno infrastrukturo velja
izpostaviti publikacijo FIG (Steudler in Rajabifard, 2012), kjer je navedeno šest temeljnih
elementov za uresničitev vizije prostorsko usposobljene družbe (angl. SES – Spatially Enabled
Society). Te elemente vsebuje tudi vizija Katastra 2014, ki je bila izvorno mišljena kot model
razvoja katastra, do danes pa se je njeno pojmovanje razširilo na celovito obravnavo
prostorskih in lastniških informacij. Brez teh elementov bi bile možnosti za razvoj prostorsko
usposobljene družbe bistveno okrnjene. Ti temeljni elementi so naslednji:
-

pravni okvir – za zagotavljanje stabilne osnove za prevzem, upravljanje in distribucijo
prostorskih podatkov in informacij;

-

skupni koncept integracije podatkov: pri obstoječih prostorskih podatkih – iz vladnih in
drugih virov – omogočiti upoštevanje skupnih standardov za zagotavljanje
medopravilnosti v korist vseh;

-

infrastruktura za določanje položaja v prostoru: za zagotavljanje skupnega
geodetskega referenčnega okvira, da bi omogočili integracijo prostorskih podatkov in
informacij;

-

infrastruktura za prostorske podatke: za zagotavljanje fizične in tehnične infrastrukture

-

za izmenjavo in distribucijo prostorskih podatkov in informacij;

-

podatki o lastništvu zemljišč: za zagotavljanje vzdrževanih in pravilnih evidenc o
lastništvu in posesti zemljišč vseh kategorij, brez katerih prostorsko načrtovanje,
spremljanje ter dober razvoj in upravljanje zemljišč ne morejo potekati;

-

koncepti podatkov in informacij: spoštovanje in sprejemanje različnih načinov
pridobivanja in uporabe prostorskih podatkov in informacij, s poudarkom na
medopravilnosti in prosti ponovni uporabi prostorskih podatkov različnih sodelujočih
deležnikov.
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2.1.1

Večnamenski kataster v izbranih državah

FINSKA
Finski katastrski podsistem sistema zemljiške administracije z vidika podatkov obsega
katastrski del z grafičnimi in opisnimi podatki ter pravni del (opomba: primerljivo s podatki
zemljiške knjige v Sloveniji). V grafičnem delu so prikazane meje parcel in delov parcel ter
lokacija nepremičnin, za katere so v opisnem delu shranjeni različni opisni podatki. Pravni del
podatkovne baze, ki temelji na grafičnih in opisnih podatkih zemljiškega katastra, vsebuje
seznam pravic in omejitev, ki se nanašajo na posamezno nepremičnino. Namen finskega
katastrskega sistema je ohranjati ažurnost, ko pride do sprememb na nepremičninah, npr. pri
parcelacijah, spremembah lastništva ipd. Za področja, ki jih ureja država, je za katastrske
izmere odgovorna državna geodetska služba, za območja, ki so zajeta v podrobnih prostorskih
planih občin pa izmere izvajajo občinske geodetske organizacije. Ne glede na delitev
pristojnosti za katastrske postopke pa je podatkovni sistem enovit za vso državo. Na Finskem
izboljšujejo možnosti uporabe nepremičnin s katastrskim preurejanjem zemljišč. Preurejanje
zemljišč med drugim pomaga izboljšati učinkovitost kmetijstva in gozdarstva z zmanjšanjem
proizvodnih stroškov, povečati varnost v prometu, zmanjšati podnebne emisije in spodbuditi
vzpostavitev naravnih rezervatov (Ministry of Agriculture and Forestry, 2019).
Glede pravnih režimov na zemljiščih uporablja Finska hierarhični sistem prostorskih načrtov.
Državni prostorski načrti ne obstajajo, vendar vlada na državni ravni razvija cilje razvoja rabe
zemljišč za usmerjanje zemljiške politike in regionalne prostorske usmeritve, ki so pomembne
za celotno državo. Organi na regionalni in lokalni ravni so odgovorni, da državne usmeritve
upoštevajo pri prostorskem načrtovanju. Regionalni prostorski načrti so hierarhično
najpomembnejši, pripravljajo jih regijski sveti, lokalne skupnosti pa pripravljajo občinske
prostorske načrte in občinske podrobne prostorske načrte (OECD, 2017). Finski kataster
vsebuje grafične in opisne podatke o služnostih, prostorskih planih in zavarovanih območjih, v
letu 2019 pa so začeli uvajati tudi 3D-kataster (Cadastral Template, 2019).
ŠVEDSKA
Glavni namen švedskega katastrskega sistema je spodbujanje in nadzorovanje trajnostne in
učinkovite rabe zemljišč ter zagotavljanje podatkov o zemljiščih, za potrebe prostorskega
načrtovanja, obdavčitve zemljišč in nadzora okolja (CSDILA, 2019). Podobno kot na Finskem
so tudi na švedskem v eni inštituciji, to je v okviru državne geodetske službe, organizirani vsi
postopki sistema zemljiške administracije (opomba: v Sloveniji poznamo dve službi, kjer je
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katastrski del organiziran v okviru Geodetske uprave RS, zemljiško-knjižni del pa v okviru
sodstva).
Švedski katastrski sistem je razdeljen na register nepremičnin, zemljiško knjigo, stavbni in
stanovanjski register. Kakovost švedskega katastrskega sistema se kaže v kakovostnih
podatkih o nepremičninah ter drugih lastnostih:
-

delitev nepremičnin je neposredno povezana z rabo zemljišč, preprečuje se
razdrobljenost zemljišč,

-

zagotavljanje vlagateljem trajnostne naložbe v prihodnost,

-

zagotavljanje, da se zemljišča upravlja učinkovito v skladu z zemljiško politiko,

-

strokovnjak geodetske stroke – geodet je odgovoren za celoten katastrski proces in
tako lahko nudi strankam vse potrebne informacije (Ericsson, 2008).

Glede pravnih režimov na Švedskem velja poudariti, da Švedsko sestavlja 21 okrožij in 290
občin. Na državni ravni prostorski plani ne obstajajo, na regionalni ravni pa lahko okraji
pripravijo regionalne prostorske plane, vendar ni obvezujoče, razen za širše območje
Stockholma. Občine so odgovorne za dve vrsti prostorskih planov: Celovit strateški plan in
Podrobni razvojni plan. Strateški plan vsebuje usmeritve namenske rabe prostora in vodnih
zemljišč in mora biti v skladu z državnimi smernicami. Podrobni razvojni plani pa urejajo rabo
zemljišč na lokalni ravni in opredeljujejo tudi pravice in dolžnosti lastnikov zemljišč (OECD,
2017). Nepremičninski informacijski sistem švedskega katastra že danes vsebuje grafične in
opisne podatke o služnostih, medtem ko drugih pravnih režimov zaenkrat še ne vsebuje
(Cadastral Template, 2019).
ŠVICA
Zvezna vlada Švice je nadzorni organ švicarskega katastrskega sistema, kantoni pa so
odgovorni za njegovo operativno upravljanje. Švicarski katastrski sistem je sestavljen iz treh
stebrov, to so zemljiški kataster, kataster javnopravnih omejitev lastništva in zemljiška knjiga.
Glavna naloga na področju zemljiškega katastra je zbiranje in vzdrževanje podatkov o
zemljiščih. Kataster javnopravnih omejitev lastništva na zemljišču (nem. Der Kataster der
öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen) je zanesljiv uradni sistem, ki zagotavlja
informacije o najpomembnejših javnopravnih omejitvah lastništva zemljišč, ki so za lastnike
zemljišč pravno zavezujoče. Švica je ena prvih držav na svetu, ki je začela uvajati ta sistem.
S katastrom javnopravnih omejitev lastništva na zemljišču je mogoče takoj pridobiti ustrezne
podatke o zemljiščih, dosežena pa je tudi visoka stopnja pravne varnosti. Koristi tega sistema
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se kažejo ne samo pri lastnikih zemljišč, ampak tudi pri akterjih na nepremičninskem trgu ter
v javnem sektorju (ÖREB-Kataster, 2019). V tretjem delu švicarskega katastra – zemljiški
knjigi, so uradno evidentirane pravice lastnikov zemljišč, kar je bistveno za zaščito lastništva
zemljišč. Pravice se v zemljiški knjigi nanašajo na zemljiške parcele.
Za švicarski katastrski sistem je značilno, da dobro deluje sodelovanje med zvezno vlado,
kantoni in občinami ter med javnim in zasebnim sektorjem. Visoko izobražen kader geodetske
stroke je prisoten na vseh področjih geodetske službe, tako na terenu, kot v pisarni, kjer se
obdeluje, posodablja in posreduje podatke strankam (Švicarski katastrski sistem, 2019).
Sistem prostorskega planiranja temelji na ureditvi države, ki je zvezna država s 26 kantoni in
2294 občinami. Temeljne odgovornosti za prostorsko načrtovanje in politiko rabe zemljišč so
opredeljene v švicarski ustavi. Odgovornosti za prostorsko načrtovanje so v pristojnosti
kantonov, vlada pa določa vodilna načela za načrtovanje rabe zemljišč in usklajuje
prizadevanja kantonov. Zaradi zavezujočih nacionalnih smernic je načrtovanje rabe zemljišč v
večini švicarskih kantonov strukturirano podobno. Kantoni so odgovorni za prostorsko
načrtovanje večinoma s pripravo strateških regionalnih načrtov. Raba zemljišč je določena v
prostorskih planih, ki jih pripravijo občine. Občinski prostorski plani določajo tudi zazidljiva
območja in rabo znotraj zazidljivih območij. Občinske prostorske plane, pripravljene s strani
občin, morajo odobriti tudi kantoni (OECD, 2017). Zemljiški kataster je v Švici podlaga za skoraj
vse druge prostorske podatke, ki so bistveni za številne aplikacije v gospodarstvu, javni upravi
in zasebnem življenju. Tako mnogi geografski informacijski sistemi, na primer za prostorske
načrte, temeljijo na podatkih zemljiškega katastra, za katerega so bili opredeljeni enotni
standardi za celotno državo. Še enkrat pa velja izpostaviti kataster javnopravnih omejitev
lastništva na zemljišču, ki je eden prvih v Srednji Evropi, ki uvaja podatke pravnih režimov v
katastrski sistem.
2.1.2

Izzivi v Sloveniji

V Sloveniji poteka projekt izboljšave položajne kakovosti katastrskih načrtov in povezljivosti
prostorskih evidenc, to je Program projektov eProstor, ki ga izvajata Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) in Geodetska uprava RS (GURS). Cilj programa je vzpostaviti povezljive,
dostopne in zanesljive zbirke podatkov ter s tem pospešiti in izboljšati procese na področju
prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Namen je, da se
vzpostavi sistem povezovanja dejanske rabe urbanega prostora, nezazidanih stavbnih
zemljišč z določenimi razvojnimi stopnjami in namenske rabe prostora pri čemer bi se

9
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

upoštevalo tudi katastrsko in lastniško stanje prostora. Pomemben korak za povezljivost zbirk
prostorskih podatkov je množični zajem dejanske rabe poseljenih zemljišč, ki bo v sklopu
projektov eProstor sistematično potekal do leta 2021. Pri natančnem zajemu pripadajočih
zemljišč objektov in znani meji stavbnih zemljišč po namenski rabi, se pridobi podatek o
nezazidanih stavbnih zemljiščih, ki so pomemben vir za načrtovanje ukrepov zemljiške politike.
Današnji urbanizem stremi k zapolnitvi praznih prostorov znotraj zazidanih stavbnih območij
in ne širjenju območij stavbnih zemljišč, zato je lokacijsko in lastniško definirano območje
nezazidanih stavbnih zemljišč dragocen podatek pri izrabi prostora. Omenjene dejavnosti v
okviru projekta eProstor so tudi glavna motivacija za pričujoče raziskovalno delo, kjer
preučujemo možnosti povezovanja podatkov zemljiškega katastra in prostorskih planov.
2.2 Zemljiški kataster v Sloveniji
Na Slovenskem je zemljiški kataster sprva služil predvsem davčnemu in že v drugi polovici 19.
stoletja je že služil tudi pravnemu namenu. Na območju današnje Slovenije kot začetek
sistematične katastrske izmere štejemo leto 1817, ko je cesar Franc I. uveljavil Zakon o
zemljiškem davku in se je začel vzpostavljati tako imenovani franciscejski kataster (Lisec in
Ferlan, 2017). Davek se je po tem zakonu izračunaval na osnovi čistega donosa zemljišča,
glede na velikost in vrsto kulture na parcelah. Na začetku izmere franciscejskega katastra je
bila vzpostavljena geodetska triangulacijska mreža s tremi pravokotnimi koordinatnimi sistemi:
-

za Kranjsko, Koroško in Primorje je veljal krimski koordinatni sistem, katerega
izhodišče je Krim pri Ljubljani,

-

za Štajersko je izhodišče Schöcklbergu pri Gradcu,

-

za Prekmurje je izhodišče Gellérthegy v Budimpešti.

Sledilo je katastrsko kartiranje z mersko mizico na podlagi navezave na triangulacijsko mrežo.
V franciscejskem katastru je bilo pri izmeri največ pozornosti namenjene obdavčljivim
zemljiščem, to so bila takrat kmetijska pridelovalna zemljišča. Naseljena območja so bila
izmerjena bistveno manj natančno, pogosto so bila le skicirana na podlagi ocenjenih dolžin s
koraki in približne orientacije v prostoru. Veliko pomembnih podatkov vsebujejo indikacijske
skice, ki so prerisani katastrski načrti na trdo podlago, dodani pa so podatki, kot so hišne
številke, naslovi posestnikov ali katastrske kulture. Franciscejski kataster poleg grafičnega
dela sestavlja tudi spisovni del. Za vsako katastrsko občino je sestavljen seznam zemljiških
parcel, seznam stavbnih parcel, abecedni seznam posestnikov, izkaz površine zemljišč po
katastrskih kulturah, seznam parcel nepoznanih posestnikov in zapisnik o izračunanih
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površinah, pozneje tudi pismene navedbe davkarije o davčnih zavezancih (Lisec in Ferlan,
2017).
Zemljiški kataster je danes uradna in temeljna evidenca zemljišč, kjer je zemljišče v pravnem
smislu in podatkovnem modelu opredeljeno s parcelo. Zemljiška parcela povezuje stvarne
pravice na nepremičninah z lokacijo v prostoru oziroma prostor poveže z lastnikom (Portal
prostor, 2017). Osnovna prostorska in podatkovna enota zemljiškega katastra je torej
zemljiška parcela, to je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine ter je v
zemljiškem katastru evidentirano z mejo in označeno z identifikacijsko oznako. Podatki o
zemljiški parceli, vključno z njeno prostorsko opredelitvijo, predstavljajo v povezavi z drugimi
prostorskimi podatki ključno vlogo za vzpostavitev kakovostne prostorske podatkovne
infrastrukture (Zupan in sod., 2014).
Podatkovno zbirko zemljiškega katastra vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije.
Podatkovna zbirka zemljiškega katastra, ki je danes v celoti v digitalni obliki, obsega naslednje
podatke (Mivšek in sod, 2012):
-

grafične podatke o zemljiških parcelah, ki so predstavljeni z zemljiškokatastrskim
prikazom kot zvezno sliko grafike zemljiškega katastra in z zemljiškokatastrskim
načrtom kot mozaičnim načrtom grafike zemljiškega katastra),

-

opisne podatke o zemljiških parcelah, ki so podatki o parcelnih delih in podatki o
lastnikih.

Zemljiški kataster predstavlja podlago za sisteme prostorskega upravljanja, zato je kakovostni
sistem zemljiškega katastra temelj učinkovitega upravljanja zemljišč (Triglav, 2010b), kar
ponazarja slika 1.

Slika 1: Hierarhija prostorsko relevantnih zadev (Triglav, 2010b).
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Slika 1 prikazuje, da glavne usmeritve in cilje prostorskega urejanja določajo prostorske
politike s pravno-zakonodajnim okvirjem. Prostorsko urejanje v okviru prostorskih politik
povezuje različne lastnosti zemljišč, kot so lastništvo, vrednost, raba in razvoj zemljišč ter
vključuje dejavnosti, ki stremijo k trajnostnemu razvoju. Sistem upravljanja prostora podpira
delovanje zemljiškega trga in načrtovanje rabe prostora ter zagotavlja infrastrukturo za
izvajanje prostorskega urejanja in prostorskih politik. Prostorska podatkovna infrastruktura –
PPI (angl. The Spatial Data Infrastructure – SDI) zagotavlja medopravilnost katastrskih in
drugih prostorskih informacij. Kataster s podatkovnega vidika enolično določa vsako zemljiško
parcelo in zagotavlja prostorsko celovitost ter se vzdržuje in posodablja preko katastrskih
postopkov. Parcelna oznaka je pomembna pri povezavi med podatki o zemljiških pravicah in
nadzorom nad rabo zemljišč. Osnovna prostorska in podatkovna enota celotne hierarhije je
zemljiška parcela, ki je ključ za identifikacijo zemljiških pravic ter upravljanje omejitev in
odgovornost pri uporabi zemljišč. Preko zemljiške parcele je povezan celoten sistem
upravljanja prostora z ljudmi.
V Sloveniji smo v preteklosti že imeli kakovostne podatke o dejanski (katastrski) rabi zemljišč,
tudi v digitalni obliki, med drugimi je podrobne rabe tudi urbanih območij uvajal Zakon o
zemljiškem katastru (ZZkat, 1974) s podzakonskimi akti. Ta je celo predvidel vzpostavitev
zbirke pravnih režimov kot del sistema zemljiškega katastra, kar pa se nikoli ni udejanjilo.
Glede podatkov podrobne dejanske rabe zemljišč v katastru se je Geodetska uprava
Republike Slovenije pred dvema desetletjema z Zakonom o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE, 2000) odločila ukiniti »katastrske rabe«, ob tem
da ni bilo vzpostavljene nadomestne rešitve.
2.2.1

Položajna točnost zemljiškega katastra

Slabosti zemljiškega katastra v Sloveniji se kažejo v velikem deležu grafičnega katastra slabe
položajne točnosti in v podatkih o mejah parcel, ki pogosto ne izkazujejo dejanskega stanja
uporabe oziroma posedovanja zemljišč v naravi. Velika večina zemljiškokatastrskega prikaza
sedanjega zemljiškega katastra je nastala z digitalizacijo skoraj dve desetletji vzdrževanih in
večkrat prerisanih načrtov franciscejskega katastra. Velik del teh načrtov je bil izdelan v
izvornem merilu 1 : 2880, kar pomeni, da natančnost digitaliziranega zemljiškega katastra ne
more biti večja od natančnosti vira, pomembno pa je izpostaviti tudi natančnost katastrskega
kartiranja iz prvotnega obdobja zemljiškega katastra, vključno s heterogenostjo natančnosti
teh načrtov zaradi različnih zahtev o kakovosti kartiranja detajla glede na takratno rabo zemljišč
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(Lisec in Ferlan, 2017). Poleg tega so nastale napake in deformacije pri sami digitalizaciji,
transformaciji in spajanju podatkov v zvezni podatkovni sloj. Vzrok za slabo natančnost
katastra je tudi neažurnost podatkov, v smislu neevidentiranja novo zgrajenih infrastrukturnih
objektov, spremenjenih vodotokov in drugih sprememb v prostoru. Prav tako so se v preteklosti
opustila pravila za parcelacijo in posledično oblikovanje parcel ni sledilo njihovi dejanski ali
načrtovani rabi (Černe in Klemenčič, 2018).
Ob zaključku digitalizacije je bilo ocenjeno, da je v Sloveniji zemljiškokatastrski prikaz za
približno 40 % površin s položajnimi odstopanji od pravih vrednosti do 5 metrov, kar se šteje
pod zadovoljivo položajno kakovost. Zemljiškokatastrski prikaz za približno 35 % površin je
srednje kakovosti, ki odstopajo od 5 do 10 metrov, kjer so nujni določeni posegi za izboljšanje
položajne kakovosti. Zemljiškokatastrski prikaz za nekaj manj kot 25 % površin pa je slabe ali
zelo slabe položajne kakovosti z odstopanji nad 10 metrov, kjer so potrebni večji posegi, v
precejšnjem delu pa je rešitev le nova izmera. V splošnem velja, da je zemljiškokatastrski
prikaz zelo slabe položajne kakovosti pretežno na ruralnih območjih in območjih manj
intenzivne rabe. Zemljiškokatastrski prikaz je zelo dobre položajne kakovosti predvsem v
Prekmurju in na območjih večjih mest, kjer so se v zadnjem stoletju izvajale nove izmere
(Ocena natančnosti…, 2003).
2.3 Zemljiški kataster v Prekmurju
V času prve sistematične katastrske izmere na slovenskem območju je spadala večina
območja današnje Slovenije pod Habsburško monarhijo oziroma Avstrijsko cesarstvo, kasneje
Avstro-Ogrsko. Avstrijsko cesarstvo iz začetka 19. stoletja lahko razdelimo na avstrijski del,
kamor je spadala večina slovenskih dežel ter ogrski del, kamor je spadalo Prekmurje. (Gaál,
2014).
V Sloveniji je večina ozemlja bila katastrsko »zajeta« v okviru tako imenovanega
franciscejskega katastra, imenovanim po avstrijskem cesarju Francu I. Iz preglednice 1 je
razvidno, da je večina slovenskega ozemlja bila zajeta v katastrskih merjenjih v dvajsetih letih
19. stoletja. V Prekmurju se je prva izmera začela šele po letu 1856 (preglednica 1), potem ko
je bila s cesarskima patentoma iz leta 1850 razglašena uvedba stabilnega katastra v ogrskem
delu države in so bila izdana navodila za izvedbo katastrske izmere. Za razliko od ostalih
avstrijskih dežel je bila izhodiščna točka koordinatnega sistema za Prekmurje vzhodni stolp
zvezdarne na hribu Gellérthegy pri Budimpešti (Arhiv Slovenije, 2018).

13
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

Preglednica 1: Leta izdelave franciscejskega katastra na Slovenskem (Triglav, 2003).

Dežela

Leta izdelave franciscejskega katastra

Štajerska

1820 do 1825

Kranjska

1823 do 1826

Primorska (Goriška z Istro)

1818 do 1822

Koroška

1826 do 1828

Prekmurje

1856 do 1867

Avstro-Ogrska država je razpadla leta 1918 in v obdobju med obema vojnama se na področju
zemljiškega katastra ni veliko dogajalo v smislu dopolnjevanja in spreminjanja zemljiškega
katastra. Operat franciscejskega katastra je bil za Prekmurje v primerjavi z ostalimi deli
Slovenije v veliko slabšem stanju, zaradi slabše izvedene katastrske izmere in nerednega
vzdrževanja, del operata pa je bil celo uničen med prvo svetovno vojno. Omenjeni razlogi so
bili glavni povod za izvedbo novih katastrskih izmer za 21 katastrskih občin v času med obema
vojnama, ko se je izmera izvajala še v sistemu Gellérthegy. Po drugi svetovni vojni se je nova
izmera Prekmurja nadaljevala, ko so se katastrske izmere že izvajale v državnem GaussKrügerjevem koordinatnem sistemu (Gaál, 2014).
2.3.1

Nove izmere

Nove izmere v Prekmurju lahko po drugi svetovni vojni razdelimo na dve večji obdobji – prvo
je trajalo približno med leti 1950 in 1965 (grafično-numerični kataster), drugo pa po letu 1974
(koordinatni kataster). Razlike se kažejo v načinu meritev, predvsem zaradi različne
zakonodaje in uporabljenega instrumentarija. Razlike med obdobjema so razvidne tudi iz
katastrskih načrtov. Na katastrskih načrtih, ki so nastali med leti 1950 in 1965 (slika 2), so npr.
označene vrste objektov, na načrtih iz obdobja po letu 1976 (slika 3) pa so označeni vsi
izmerjeni mejniki in hišne številke.
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Slika 2: Izrez iz skeniranega načrta nove izmere za k. o. 4 Budinci iz leta 1960 (Arhiv GURS, OGU MS).

Slika 3: Izrez iz skeniranega načrta nove izmere med leti 1976–1980 za k. o. 116 Borejci (Arhiv GURS, OGU MS).

Na območju geodetske uprave v Murski Soboti so bili v nekaterih katastrskih občinah podatki
zemljiškega katastra izjemno slabe kakovosti, zato so bile izvedene nove zemljiškokatastrske
izmere po letu 1974. Nove izmere so bile izvedene po Zakonu o zemljiškem katastru (ZZKat,
1974) s katerimi je torej bil izdelan koordinatni kataster na teh območjih. Večina novih
zemljiškokatastrskih načrtov za te katastrske občine je bila izdelana na podlagi
stereofotogrametrične metode, v kombinaciji s tahimetrično in ortogonalno izmero. Skupaj z
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novimi zemljiškokatastrskimi izmerami so se pogosto izvajale tudi komasacije kmetijskih
zemljišč s hidromelioracijami in agromelioracijami. Praviloma so se nove izmere izvajale v
naseljenem delu katastrskih občin, komasacije pa na kmetijskih zemljiščih. Novo stanje
zemljiške knjige in zemljiškega katastra je bilo razgrnjeno na terenu. Na razgrnitev, na podlagi
katere se je evidentiralo novo stanje, so bili posamično vabljeni vsi lastniki parcel. Meje so se
po ZZKat (1974) določale s soglasjem strank v mejnem ugotovitvenem postopku – MUP. V
naravi so bili zamejničeni posestni kosi, ki so jih sestavljale parcele istega lastniškega stanja.
Parcele znotraj posestnih kosov praviloma niso bile zamejničene in te lomne točke niso bile
koordinatno določene kot mejne točke. Površine celotnih posestnih kosov so bile izračunane
iz koordinat mejnih točk, površine posameznih parcel znotraj posestnega kosa pa so bile
najpogosteje izračunane grafično in matematično izravnane na koordinatno določeno površino
celotnega posestnega kosa (Triglav, 2013).
2.3.2

Digitalizacija katastrskih načrtov

Analogni zemljiškokatastrski načrti novih izmer v Prekmurju, ki so nastali med leti 1950 in 1965,
so bili vektorizirani na podlagi skenogramov. Vsak skenirani načrt je bil najprej digitalno
rastrsko razpačen na robove (križce) decimetrske mreže. Iz načrtov je nato bila izločena
izvenokvirna vsebina ter izdelan združen skenogram za celotno katastrsko občino. Pred
izvedbo vektorizacije je bil s strani geodetske uprave izdelan vektorski grafični podatkovni
model iz izračunanih koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki so bile določene v elaboratih
geodetskih storitev, ki so bili med postopki vzdrževanja zemljiškega katastra izvedeni po letu
1974. Sledila je vektorizacija združenega skenograma, s katero je bila zajeta še ostala vsebina
načrtov. Po vektorizaciji so se izvedle vsebinske in topološke kontrole ter uskladile parcelne
številke s podatki pisnega dela zemljiškega katastra. Tako je nastal digitalni katastrski
vektorski načrt, ki je bil uradno uveljavljen in se od takrat naprej vzdržuje na geodetski upravi.
(Triglav, 2010a).
Za digitalizacijo koordinatnega katastra, ki je nastal v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, je bilo
uporabljenih več vrst vhodnih podatkov. Gre za vzdrževane katastrske načrte merila 1 : 2500,
merske skice novih izmer, sezname koordinat mejnih točk, sezname koordinat točk geodetske
mreže, sezname računanja površin parcel in posestnih kosov, zvezke merskih skic in
tahimetrične zapisnike ipd. Za potrebe izdelave digitalnih katastrskih načrtov so se v digitalno
obliko pretvorili tudi seznami točk novih izmer in komasacij, seznami povezav mejnih točk
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posestnih kosov in zemljiškokatastrski načrti na obstojnih prosojnih folijah za posamezno
katastrsko občino. (Triglav, 2013).
Za območja koordinatnega katastra so se uporabili tudi seznami točk in koordinat novih izmer
oziroma komasacij, ki so bili zapisani na arhivskih magnetnih trakovih, pridobljenih s takratne
Republiške geodetske uprave. Koordinate točk so se zaradi računalniških in programskih
omejitev v 90. letih, ko se je izvajala digitalizacija, pridobile z veliko ročnega pregledovanja in
urejanja osnovnih nepreglednih seznamov točk. Na podlagi digitalnih seznamov mejnih točk
in digitalnih seznamov povezav šifer mejnih točk obodov posestnih kosov je bil za vsako
katastrsko občino koordinatnega katastra izdelan vektorski grafični prikaz mej posestnih
kosov, ki je bil posodobljen z vsemi brisanimi, spremenjenimi in novimi mejami, ki so nastale
v kasnejših postopkih. Pridobljenim vektorskim podatkom so bili dodani skenirani in geolocirani
zemljiškokatastrski načrti, na podlagi katerih so se dopolnilno vektorizirali manjkajoči podatki.
Pri zajemu vektorskih vsebin skenogramov je bila upoštevana matematična pravokotnost
stavb ter linijski preseki mej parcel in mej vrst rabe na meje posestnih kosov. Uskladila se je
tudi grafika na mejah katastrskih občin numerično-grafične oziroma grafične izmere tako, da
se je prevzela meja sosednjih katastrskih občin koordinatnega katastra (Triglav, 2013).
2.3.3

Komasacije zemljišč

Komasacija je po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, 2011) zložba in ponovna razdelitev
zemljišč na določenem območju tako, da dobi z novo razdelitvijo zemljišč vsak komasacijski
udeleženec območja s čim bolj zaokroženimi zemljišči. Predmet komasacije so lahko kmetijska
zemljišča, gozdna zemljišča, nezazidana stavbna zemljišča in druga zemljišča na
komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Glede na vrsto izvedbe obstajata dve
vrsti komasacij, to sta pogodbena in upravna komasacija. Komasacija se lahko izvede tudi na
stavbnih zemljiščih tako, da je omogočena izvedba prostorskih ureditev, predvidenih s
prostorskimi akti (ZUreP-2, 2017). Večina komasacij v Sloveniji je upravnih komasacij na
kmetijskih zemljiščih, ki se izvedejo na podlagi odločbe, izdane v upravnem postopku.
Posledica uspešno zaključenih komasacij je optimalnejša izraba zemljišč, urejeno lastniško
stanje, urejene katastrske parcelne meje in kakovostno določene površine parcel. Sliki 4a in
4b prikazujeta primer stanja katastrskega načrta pred in po uspešno zaključeni komasaciji v
katastrski občini v Prekmurju.
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Legenda:

urejena meja

MUP meja

digitalizirana parcelna meja

Slika 4a: Stanje katastrskega načrta pred komasacijo v k. o. 128 Bakovci (Arhiv GURS, OGU MS).
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Legenda:

urejena meja

komasacija

MUP meja

digitalizirana parcelna meja

Slika 4b: Stanje katastrskega načrta po komasaciji v k. o. 128 Bakovci (Arhiv GURS, OGU MS).

Komasacije v Sloveniji še danes veljajo za dolgotrajne in težavne postopke. Zaradi tega se jim
že na kmetijskem področju namenja bistveno premalo pozornosti in s tem tudi sredstev, za
komasacije na nekmetijskih področjih pa je interesa pristojnih služb še manj.
Kljub temu pa se komasacije v Prekmurju v zadnjih štirih desetletjih dokaj stalno izvajajo in
uspešno zaključujejo. Kot uspešni so se izkazali tudi primeri izvedbe komasacij ob gradnji
velikih infrastrukturnih objektov, kot sta železnica in avtocesta, ter regulacija dolgega vodotoka
ob državni meji (Triglav, 2008).
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2.3.3.1

Komasacija po regulaciji mejnega potoka Kučnica

Kot zanimivost izpostavljamo komasacijo po regulaciji mejnega potoka. Državna meja z
Avstrijo je bila določena v dokumentih določitve državne meje leta 1923 kot sredina takratnega
toka potoka Kučnice. Struga potoka se je skozi leta vedno spreminjala, zato sta se državi
Avstrija in Jugoslavija po 2. svetovni vojni dogovorili o skupni izvedbi regulacije potoka ter da
državno mejo določa sredina struge reguliranega potoka. Regulacija potoka Kučnica je bila
izvedena med leti 1966 in 1986 v dolžini okrog 27 kilometrov, s katero se je struga potoka
bistveno izravnala in s katero se je posledično izravnala tudi državna meja. Po izvedeni
regulaciji potoka Kučnica se je izvedla obsežna ekspropriacija parcel v celotni dolžini potoka.
Vsaka od držav je na svoji strani potoka izvedla razgrnitve novega zemljiškokatastrskega
stanja in izplačilo odškodnin za izgubljena zemljišča. Po izvedenih postopkih regulacije in
ekspropriacije potoka Kučnica je bila izvedena komasacija zemljišč, ki je bila pričeta leta 1990,
dokončno zaključena pa leta 2002. Komasacija se je izvajala na zemljiščih skupne površine
277 ha v katastrskih občinah 50 Gerlinci, 35 Fikšinci, 31 Kramarovci in 30 Ocinje. Primer kaže
na vzorno sodelovanje politike in strokovnjakov dveh sosednjih držav, Avstrije in Jugoslavije
oz. kasneje Slovenije, z različnima družbeno-političnima sistemoma pri urejanju mejnih
vprašanj (Triglav, 2008).
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»Ta stran je namenoma prazna.«
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3

PODATKI O PRAVNIH REŽIMIH V SLOVENIJI

Trenutno veljavni zakon s področja prostorskega planiranja, ZUreP-2 (2017) določa, da so
pravni režimi javnopravne omejitve v prostoru, ki določajo ali neposredno vplivajo na
načrtovane prostorske ureditve in izvedbeno regulacijo prostora, in ki so namenjene varovanju
javnega interesa na področju ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in
naravnih dobrin in virov, varstva kmetijskih zemljišč, varovanja gozdov, upravljanja z vodami,
varovanja zdravja ljudi, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
varovanja gospodarske javne infrastrukture.
Izraz pravni režim se na področju urejanja prostora in graditve pojmuje predvsem kot
predpisano pravilo, ki lastniku zemljišča na nekem območju v prostoru omejuje ali dopušča
neko ravnanje oziroma opredeljuje način ravnanja s tem zemljiščem (Marolt in Vugrin, 2012).
Pravni režimi so omejitve rabe prostora, ki jih določajo npr. prostorski akti, ki predpisujejo
namensko rabo prostora in določajo dovoljene posege v prostor, režimi varstva naravnih
dobrin in naravnih virov (območja najboljših kmetijskih zemljišč, vodna zemljišča, varovani
gozdovi, vodni viri), predpisi, ki na varstvenih, zavarovanih, degradiranih, ogroženih in drugih
območij vzpostavljajo poseben pravni režim, predpisi in akti o varstvu kulturne dediščine in
ohranjanju narave v prostoru, predpisi o določitvi varstvenih pasov ob objektih gospodarske
javne infrastrukture (Juhart, 2011).
Določitev območij in prikaz pravnih režimov je neposredno povezan z zemljiškim katastrom. V
nadaljevanju smo se osredotočili na namensko rabo prostora kot vrsto pravnega režima. Za
širše razumevanje smo opisali posamezne vrste rab prostora ter vzroke in načine nastanka
različnih evidenc prostorskih rab.
3.1 Dejanska raba zemljišč
V franciscejskem katastru so se parcele oblikovale glede na lastništvo in vrsto rabe, zato je
franciscejski kataster poleg podatkov o mejah, številkah parcel in posestnikih vseboval tudi
podatke o dejanski rabi zemljišč oziroma o vrstah rabe in kulturah kmetijskih zemljišč (Černe
in Klemenčič, 2018). Zaradi neažurnosti teh podatkov in na osnovi nove zakonodaje iz leta
2000 (ZENDMPE, 2000) in 2006 (ZEN, 2006) se ti podatki v zemljiškem katastru ne vzdržujejo
več, uvedla pa se je nova kategorija podatkov, to je dejanska raba zemljišč, ki se v zemljiški
kataster prevzema iz evidenc dejanske rabe zemljišč (Simoneti in Zavodnik Lamovšek, 2009).
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Dejanska raba zemljišč je določena s fizičnimi elementi zemeljskega površja, ki so posledica
naravnih dejavnikov ali človekove dejavnosti oziroma uporabe in jih je možno določiti z
metodami fotogrametrije, daljinskega zaznavanja, terenske interpretacije ali s pomočjo
podatkov iz drugih evidenc o fizičnih lastnosti prostora. Dejanska raba prostora je neodvisna
od predpisov s področja upravnega prava, ki določajo način pridobivanja in uživanja lastninske
pravice (Metodologija vodenja …, 2019).
V Sloveniji so različni resorji za svoje potrebe do danes poskušali pomanjkljivosti zemljiškega
katastra rešiti tako, da so začeli vzpostavljati lastne evidence s podatki o dejanski rabi zemljišč.
Zato imamo danes v Sloveniji kar štiri zbirke s podatki o dejanski rabi zemljišč, to so evidenca
dejanske rabe kmetijskih zemljišč, evidenca vodnih zemljišč, evidenca dejanske rabe zemljišč
javne cestne in javne železniške infrastrukture in evidenca stavnih zemljišč, ki pa ne rešujejo
problema povezovanja podatkov s podatki zemljiškega katastra (Černe in Klemenčič, 2018).
Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006) predpisuje, da podatke o vrstah dejanskih rab
zemljišč in o območjih, lokacijski natančnosti teh podatkov in o spremembah teh podatkov
posredujejo v zemljiški kataster upravljavci evidenc posameznih vrst dejanskih rab zemljišč, ki
se vzdržujejo na podlagi zakona.
3.1.1

Evidenca dejanske rabe kmetijskih zemljišč

Zakonska podlaga za evidenco dejanske rabe kmetijskih zemljišč sta Zakon o kmetijstvu
(ZKme-1, 2008) in Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (ZKme-1Pravilnik, 2008). V evidenci dejanske rabe kmetijskih zemljišč se poleg kmetijskih zemljišč in
gozdov zajemajo tudi podatki za pozidana in sorodna zemljišča, barje, trstičje, ostalo
zamočvirjeno zemljišče, suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom, odprto
zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom in voda (Šifrant Pravilnika, 2008).
Podatki o dejanski rabi zemljišč iz te evidence tako zvezno pokrivajo celotno ozemlje Slovenije.
Za evidenco dejanske rabe kmetijskih zemljišč je zadolženo Ministrstvo pristojno za kmetijstvo
(Černe in Klemenčič, 2018). Pregled evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč je
omogočen preko javnega pregledovalnika grafičnih podatkov Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano (Aplikacija GERK, 2019), izsek iz evidence prikazuje slika 5. Podatki v
evidenci dejanske rabe se zajemajo iz državnih ortofotov – DOF, ki so hkrati tudi podlaga za
vpis grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev – GERK. Poleg tega se v evidenci
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rabe upoštevajo tudi drugi podatki, kot na primer ugotovitve terenskih ogledov kontrolnih
organov (MKGP, 2019).

Slika 5: Prikaz sloja dejanske rabe v Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP (Aplikacija GERK, 2019).

3.1.2

Evidenca vodnih zemljišč

Zakon o vodah (ZV-1, 2002) določa, da se podatki o meji vodnega zemljišča shranjujejo in
posodabljajo v vodnem katastru. Vodni kataster je uradna evidenca oziroma uradni popis zbirk
podatkov s področja upravljanja z vodami in je javno dostopen na spletnem portalu eVode
(Portal eVode, 2019). Sestavljata ga dve osnovni zbirki podatkov, in sicer popis voda ter popis
vodnih objektov in naprav, ki so razdeljene na več podzbirk. V vodnem katastru se kot priloge
trajno hranijo in so dostopni tudi vsi nacionalni programi upravljanja z vodami, načrti upravljanja
z vodami in programi ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vode. Informativni grafični prikaz
prostorskih podatkov iz zbirk podatkov vodnega katastra je v okviru portala eVode omogočen
z uporabo pregledovalnika Atlas voda, ki omogoča pregledovanje prostorskih podatkov (slika
6). Za vzpostavitev in vzdrževanje podatkov o vodnih zemljiščih je pristojno Ministrstvo za
okolje in prostor, vodni kataster pa vzdržuje Direkcija za vode Republike Slovenije (Černe in
Klemenčič, 2018).
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Slika 6: Prikaz vodnih zemljišč iz vodnega katastra (Atlas voda, 2019).

3.1.3

Evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Vzpostavitev in vzdrževanje evidence sejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške
infrastrukture urejata Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne
železniške infrastrukture (ZEDRZ, 2018) in Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč
javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ-Pravilnik, 2019). Na državni ravni jo
vzpostavi in vzdržuje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Podatke o javni občinski
infrastrukturi v evidenco posredujejo upravljavci javne občinske cestne infrastrukture.
Navedena pravna podlaga določa način, vsebino in roke, do katerih morajo upravljavci javne
cestne in javne železniške infrastrukture pripraviti podatke o dejanski rabi zemljišč v njihovem
upravljanju ter jih v predpisanem izmenjevalnem formatu posredovati Direkciji Republike
Slovenije za infrastrukturo kot predlog vpisa v matično evidenco (DRSI, 2019).
3.1.4

Evidenca stavbnih zemljišč

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017) uvaja novo evidenco, to je evidenco stavbnih
zemljišč, za potrebe prostorskega načrtovanja, ugotavljanja dejanskega stanja v prostoru in
izvajanja ukrepov zemljiške politike V njej se hranijo in vzdržujejo podatki o pozidanih
zemljiščih in nepozidanih stavbnih zemljiščih ter njihovih razvojnih stopnjah:
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Pozidana zemljišča se delijo na pripadajoča zemljišča stavb, pripadajoča zemljišča
gradbeno inženirskih objektov in gradbene parcele. Pripadajoča zemljišča bodo zajeta
po posebni metodologiji z množičnim zajemom, gradbena parcela pa je določena v
upravnem postopku, kar je glavna razlika med pripadajočimi zemljišči stavb in
gradbenimi parcelami.



Nepozidana stavbna zemljišča se na podlagi opremljenosti z gospodarsko javno
infrastrukturo, statusom pravnih režimov in povezavo s prostorskimi akti delijo na štiri
razvojne stopnje, to so nezazidljivo zemljišče, prostorsko neurejeno zemljišče,
neopremljeno zemljišče in urejeno zazidljivo zemljišče.

Po ZUreP-2 je evidenca stavbnih zemljišč namenjena načrtovanju namenske rabe prostora
oziroma novih stavbnih zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih aktov, načrtovanju
komunalne opreme, izvajanju ukrepov zemljiške politike za sanacijo in zagotavljanje ustrezne
parcelne in lastniške strukture, zagotavljanje cenovno dostopnih zemljišč za bivanje in delo,
gospodarjenju z zemljišči v javnem interesu ter za odmero dajatev na stavbnih zemljiščih in
vrednotenje stavbnih zemljišč. Evidenca stavbnih zemljišč bo z dostopnostjo koristnih
podatkov povečala informiranost zainteresiranih investitorjev in vplivala na nepremičninski trg
(PIS, 2019).
Evidenca stavbnih zemljišč se med drugim vzpostavlja tudi z množičnim zajemom pripadajočih
zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč po posameznih upravnih občinah in bo potekala
v več fazah do konca leta 2020. Osnovni princip določanja pripadajočih zemljišč je, da se meja
pripadajočega zemljišča določa po podatkih zemljiškega katastra in registra nepremičnin, če
le-ti izkazujejo dejansko stanje pripadajočega zemljišča v naravi. Grafični podatki podrobne
namenske rabe prostora se uporabijo za določitev meje stavbnih zemljišč in dela meje
posameznih pripadajočih zemljišč, v kolikor meje po zemljiškem katastru ne izkazujejo
dejanskega stanja v naravi. Prav tako se uporabijo tudi za določitev neskladja z osnovno
namensko rabo. V kolikor se na podlagi topografskih podatkov ugotovi, da podatki podrobne
namenske rabe prostora niso skladni z obstoječim stanjem v naravi, se meja določi po
topografskih podatkih, predvsem na podlagi državnega ortofota. Pri interpretaciji poteka meje
podrobne dejanske rabe se uporabijo tudi drugi pomožni viri (Masovni zajem, 2017). Podatki
o stavbnih zemljiščih bodo skupaj s podatki o zemljiščih, namenjenih javni cestni in železniški
infrastrukturi, pomemben vir informacij o pozidanih zemljiščih in v nadaljevanju strokovna
podlaga za določitev nepozidanih stavbnih zemljišč ter vzpostavitev evidence stavbnih
zemljišč (Novice iz stroke, 2019).
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Rezultati množičnega zajema podatkov o stavbnih zemljiščih so dostopni v pregledovalniku
evidence stavbnih zemljišč (ESZ, 2019). Projekt se izvaja po časovnem planu zajema, ki sledi
časovnemu planu projekta lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza. Podatki o
dejanski rabi poseljenih zemljišč so bili za območje Prekmurja že zajeti in so vidni v
pregledovalniku evidence stavbnih zemljišč (slika 7).

Slika 7: Podatki podrobnih dejanskih rab stavbnih zemljišč za območje Murske Sobote v grafičnem pregledu
evidence stavbnih zemljišč, ki je še v nastajanju (ESZ, 2019).

3.2 Dejanska raba v zemljiškem katastru
Podatki o dejanski rabi zemljišč se hranijo v zemljiškem katastru po vrstah dejanske rabe in
neodvisno od poteka mej parcel. Zakon določa, da morajo biti meje območij dejanske rabe
določene tako, da je mogoče podatke o dejanski rabi izkazovati po parcelah. V zemljiškem
katastru imamo 5 vrst dejanskih rab zemljišč: kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, pozidana
zemljišča, vodna zemljišča in neplodna zemljišča.
Postopek določitve dejanske rabe na parcelo je samostojen postopek in je bil prvič izveden
leta 2008 z namenom, da v zemljiškem katastru vzpostavimo podatke o dejanski rabi za
posamezno parcelo, ki je temeljna prostorska enota sistema zemljiške administracije.
Postopek se izvede s prostorskim presekom grafičnega podatkovnega sloja dejanske rabe
zemljišč ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, in podatkovnega sloja
zemljiškega katastra. Rezultat je zapisan v posebno tabelo v centralni bazi zemljiškega
katastra, ki predstavlja podatke o dejanski rabi na parceli. Od konca julija 2013 dalje se
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postopek izvaja dnevno, na podlagi sprememb podatkovnega sloja dejanske rabe in
sprememb zemljiškega katastra (Metodologija vodenja …, 2019).
3.2.1

Pravila pripisa podatkov o dejanski rabi zemljišča na parcelo (ZEN-A, 2018)

Za pridobivanje podatkov o dejanski rabi parcel v zemljiškem katastru se uporabijo podatki
dejanske rabe, ki jih dnevno posreduje ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, in
najboljši razpoložljivi grafični podatki o zemljiških parcelah. Če je za parcelo izdelan zemljiško
katastrski načrt (ZKN) ali izvedena izboljšava lokacijskih podatkov, se prostorski presek izvede
s temi podatki. Če imamo na voljo samo zemljiško katastrski prikaz (ZKP), pa se za izvedbo
prostorskega preseka z grafičnim slojem dejanske rabe uporabi ZKP, kar ni najbolj ustrezna
rešitev. V vseh naštetih primerih se grafični podatkovni sloj dejanske rabe prostorsko preseka
tudi s podatki o zemljiščih pod stavbo (ZPS). Površina ZPS se odšteje od površine poligona
dejanske rabe. Površina ZPS se ne glede na podatke sloja dejanske rabe pripiše rabi
»pozidano zemljišče«, kar pomeni, da je vsem evidentiranim ZPS v zemljiškem katastru
pripisana dejanska raba »pozidano zemljišče«.
Zaradi različne lokacijske natančnosti, vira zajema podatkov in časovne usklajenosti ob izvedbi
prostorskih presekov grafičnih podatkovnih slojev nastanejo manjša območja, ki imajo
drugačno dejansko rabo, kot večinski del parcele. Pri zapisu podatka o dejanski rabi parcele
se ob prostorskem preseku podatkovnega sloja rabe zemljišč s podatkovnim slojem
zemljiškega katastra uporabijo pravila, ki ta pojav omilijo. Če je površina parcele manjša ali
enaka 5000 m2 in je skupna površina istovrstnih delov manjša od 100 m2, se njihova površina
pripiše rabi, ki ima izmed vseh največjo površino. Če je površina parcele večja od 5000 m 2 in
je skupna površina istovrstnih delov manjša ali enaka 2 % celotne površine in je manjša od
500 m2, se njihova površina pripiše rabi, ki ima največjo površino. V podatkovni bazi se delež
posamezne vrste dejanske rabe zapiše na eno decimalko. Podatki o površini deleža se v
izdelkih prikazujejo zaokroženo na m2. Vsota deležev površin posameznih dejanskih rab na
parceli je 100%.
3.3 Namenska raba in vrste prostorskih aktov
Vrste prostorskih aktov določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017). Prostorski akti so
prostorski strateški akti in prostorski izvedbeni akti. Prostorski strateški akti so dokumenti
razvojnega načrtovanja, s katerimi se opredeljuje prostorski razvoj države, regij in občin in
sicer:
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strategija prostorskega razvoja Slovenije (in akcijski program za njeno izvajanje),



regionalni prostorski plan,



občinski prostorski plan.

Prostorski izvedbeni akti, ki so splošni pravni akti, s katerimi se načrtuje prostorske ureditve in
določa izvedbena regulacija prostora, in sicer:


za državno prostorsko načrtovanje: državni prostorski načrt (DPN), uredba o
najustreznejši varianti, uredba o varovanem območju prostorske ureditve državnega
pomena,



za občinsko prostorsko načrtovanje: občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN), odlok o urejanju podobe naselij in krajine.

Namenska raba je s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov: določen je namen
oziroma predviden namen, za katerega se določena zemljišča in objekti na teh zemljiščih lahko
uporabljajo. Območja namenske rabe prostora so določena v izvedbenem delu občinskega
prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja prostora. Namenska raba prostora je
določena za celotno območje občine, posamezna območja namenskih rab pa se v naravi ne
smejo prekrivati. Z določanjem namenske rabe prostora se preko prostorskega načrtovanja
omogoča temelj družbenega in gospodarskega razvoja, zagotavljajo se zadostne površine za
razvoj in širitev naselij in gospodarskih dejavnosti ter omogoča varovanje drugih rab prostora,
kot sta kmetijska ali gozdna raba. V prostorskih aktih razlikujemo med osnovnimi namenskimi
rabami (območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, območja gozdnih zemljišč,
območja vodnih zemljišč in območja drugih zemljišč) in podrobnejšimi namenskimi rabami
prostora, ki so lahko določene za posamične enote urejanja prostora in podrobneje določajo
dopustne rabe zemljišč in objektov (Poročilo o prostorskem razvoju, 2016).
Namenska raba se v geodetskih evidencah prikazuje kot atributni podatek v Registru
nepremičnin, in sicer kot delež površine vrste namenske rabe glede na površino parcele, ki ga
geodetski upravi sporoči lokalna skupnost (Vugrin in Ravnihar, 2014). Občine posredujejo
podatek o vrsti in deležu namenske rabe prostora in podatek o vrsti in deležu zemljišč za
gradnjo stavb po katastrskih občinah na parcelo natančno v predpisanem izmenjevalnem
formatu (Izmenjevalni format …, 2018).
Vrste območij namenske rabe prostora in podrobnejše namenske rabe prostora z enotnimi
grafičnimi znaki so določeni v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
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prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij (Pravilnik, 2007), kar je prikazano v preglednici 2.
Preglednica 2: Prikaz vrst območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora (Pravilnik, 2007).

Območja
osnovne
namenske
rabe
OBMOČJA
STAVBNIH
ZEMLJIŠČ

Območja podrobnejše namenske rabe
Oznaka
S
SS
SB
SK
SP
C
CU

CD
I
IP
IG
IK
B
BT
BD
BC
Z

Opis
OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim
dejavnostim.
Stanovanjske površine, ki so namenjen bivanju brez ali s
spremljajočimi dejavnostmi.
Stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene
občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva (otrok,
ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin).
Površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z
dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju.
Površine počitniških hiš, ki so namenjene za počitek.
OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI, ki so namenjena oskrbnim,
storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.
Osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja
historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih,
oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih,
izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.
Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena
dejavnost, razen stanovanj.
OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI, ki so pretežno namenjene
industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim
dejavnostim.
Površine za industrijo, ki so namenjene industrijskim dejavnostim.
Gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim,
trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene
kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.
POSEBNA OBMOČJA, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so
območja za turizem, nakupovalna središča in podobno.
Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim
objektom za turistično ponudbo in nastanitev.
Površine drugih območij, ki so namenjene zlasti večjim nakupovalnim
centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in
drugim podobnim dejavnostim.
Športni centri so športne površine in objekti, ki so namenjeni športnim
aktivnostim in športnim prireditvam.
OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN, ki so namenjena preživljanju prostega
časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti
bivanja.

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 2
OBMOČJA
STAVBNIH
ZEMLJIŠČ

PC

Površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu,
rekreaciji in športom na prostem.
Parki, kot urejena območja odprtega prostora v naselju.
Površine za vrtičkarstvo, ki so namenjene prostočasni kmetijski
dejavnosti.
Druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma
drugo funkcijo.
Pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na
umrle.
OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN, ki so namenjena za izvajanje
dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa.
Površine cest

PŽ

Površine železnic

PL

Letališča

PH

Heliporti

PR

Pristanišča

PO

Ostale prometne površine, ki so namenjene objektom transportne
infrastrukture ter objektom in napravam za odvijanje prometa (npr. mejni
prehodi, prometni terminali, večja postajališča avtobusnega in
železniškega prometa).
OBMOČJA KOMUNIKACIJSKE INFRASRUKTURE, ki so namenjena
za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s področja telekomunikacij.

ZS
ZP
ZV
ZD
ZK
P

T

OBMOČJA
KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

E

OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za
izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike.

O

OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za
izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo,
čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.

F

OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE v naseljih, ki so namenjena
izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti
zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.

A

K1

POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE, kot avtohtoni poselitveni
vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij,
zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in
razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša
gručasta naselja).
RAZPRŠENA GRADNJA, kot zemljišče pod stavbo izven območij
stavbnih zemljišč (informacija o dejanskem stanju).
NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

K2

DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 2
OBMOČJA
GOZDNIH
ZEMLJIŠČ

G

OBMOČJA
VODA

V

OBMOČJA
DRUGIH
ZEMLJIŠČ

VC

GOZDNA ZEMLJIŠČA, kot so zemljišča, porasla z gozdnim drevjem,
zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter
zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z Zakonom o gozdovih določena
kot gozd.
OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA, ki so namenjena za izvajanje
dejavnosti s področja rabe voda.
Celinske vode

VM

Morje

VI

OBMOČJA VODNE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena vodnim
zemljiščem površinskih voda in vodnim objektom, kot so pregrade,
jezovi in podobno.
OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN, ki so namenjena za izvajanje
dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin.
Površine nadzemnega pridobivalnega prostora

L
LN
LP

Površine podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim
vplivom, ki onemogoča drugo rabo.

N

OBMOČJA ZA POTREBE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja
varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami.

f

OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE, ki so namenjena za izvajanje
dejavnosti s področja obrambe zunaj naselij in so določena kot območja
izključne rabe prostora.
OSTALA OBMOČJA, kot so neplodna območja, zlasti gorovja nad
gozdno mejo ter pašništvom in tista območja, ki jih ni mogoče uvrstiti v
zgoraj navedene kategorije.

OO

3.4 Katastrske (davčne) rabe v slovenskem katastru
Katastrska klasifikacija zemljišč je bila po Pravilniku za katastrsko klasifikacijo zemljišč
(PzKKZ, 1979) uvrščanje zemljišč v katastrsko kulturo in katastrski razred na podlagi
primerjave s kriteriji vzorčnih parcel, ter shranjevanje teh podatkov v zemljiškemu katastru.
Katastrski okraji so teritorialno povezane katastrske občine, ki so tvorile zaokroženo celoto
glede na podobne naravne in ekonomske pogoje za kmetijsko proizvodnjo. Pravilnik je določal
dvanajst katastrskih kultur, ki so določene vsakemu zemljišču, ki je sposobno za kmetijsko ali
gozdno proizvodnjo. Znotraj posameznih katastrskih kultur je, glede na proizvodno sposobnost
zemljišč, ločil do osem katastrskih razredov, ki so bili določeni v okviru posameznega okraja
(PzKKZ, 1979).
Glavni namen katastrske klasifikacije zemljišč je bil zagotavljanje podatkov za namene
obdavčitve zemljišč na podlagi izračunanega katastrskega dohodka, zaradi večnamenske
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uporabe podatkov pa so bili podatki vključeni še v številnih drugih zakonskih in podzakonskih
predpisih (Portal prostor, 2017).
V preglednici 3 je prikazana razvrstitev vrst katastrske rabe zemljišč po Pravilniku o vodenju
vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (1982). V omenjenem pravilniku so bile določene
nomenklatura, oznake in šifre vrst rabe zemljišč, merila in pogoji za uvrščanje zemljišč v vrste
rabe, pravila za evidentiranje ter ugotavljanje vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru.
Preglednica 3: Razvrstitev vrst rabe zemljišč po Pravilniku o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru iz leta
1982.

Nomenklatura

Oznaka

Šifra

Katastrske kulture
1.

njive

Nj

101

2.

vrt

Vr

102

3.

plantažni sadovnjak

Psd

103

4.

ekstenzivni sadovnjak

Sd

104

5.

vinograd

vg

105

6.

hmeljišče

hm

106

7.

travnik

tr

107

8.

barjanski travnik

btr

108

9.

pašnik

pš

109

10.

trstičje

trs

110

11.

gozdna plantaža

gdp

111

12.

gozd

gd

112

Zemljišča pod gradbenimi objekti
1. stanovanjska stavba

st. st.

201

2. poslovna stavba

p. st.

202

g. posl.

203

gar.

204

5. Funkcionalni objekt

f. obj.

205

6. spomenik

spom.

206

por. obj.

207

cesta

208

pot

209

3. gospodarsko poslopje
4. garaža

7. porušeni objekt
8. cesta
9. pot

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 3
10. železnica

žel.

210

11. dvorišče

dv.

211

pr. trg

212

par.

213

14. odprto skladišče

odp. skl.

214

15. odlagališče odpadkov

odl. odp.

215

16. Odprti kop

odp. kop

216

12. prodajni trg
13. parkirišče

Zelene površine
1. zelenica

zel.

301

2. pokopališče

pok.

302

3. park

park

303

4. igrišče

igr.

304

Nerodovitna zemljišča
1. neplodno

npl.

401

2. vodotok

vod.

402

3. jezero

jez.

403

4. ribnik

rib.

404

moč.

405

5. močvirje

Geodetska uprava od 1. 1. 2014 dalje v zemljiškem katastru ne vzdržuje več podatkov o vrsti
rabe zemljišč, katastrski kulturi in katastrskem razredu. Šifrant vrste rabe zemljišč se je
nadomestil s šifrantom rabe zemljišč, ki se uporablja danes (preglednica 4).
Preglednica 4: Prikaz šifranta vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru danes (Tehnične specifikacije, 2019).

Šifra
220
221
800

Vrsta zemljišča / Zemljišče pod stavbo
zemljišče pod stavbo
zemljišče pod stavbo pred letom 2006
zemljišče

Oznaka
zps
zps*
zem
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»Ta stran je namenoma prazna.«
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4

METODOLOGIJA IN MATERIALI

4.1 Predstavitve obravnavanega območja
Za študijsko območje smo izbrali dve katastrski občini na območju Prekmurja. Za obe območji
je značilen zemljiški kataster visoke položajne točnosti, bistveno se razlikujeta po razporeditvi
in raznolikosti namenske rabe prostora. Katastrska občina 31 Kramarovci leži na
severozahodnem delu Goričkega ob meji z Avstrijo, katastrska občina 108 Nemčavci pa leži v
primestju Murske Sobote.
4.1.1

Katastrska občina 31 Kramarovci

Katastrska občina 31 Kramarovci leži ob državni meji z Avstrijo in obsega 191,49 hektarjev.
Grafično-numerični kataster je nastal z novo izmero leta 1957, del katastrske občine pa je bil
izmerjen s komasacijo, ki se je izvajala v sklopu regulacije in ekspropriacije mejnega potoka
Kučnica v letih 1990–1995 (slika 11). V preglednici 5 so v časovnem zaporedju prikazane vse
večje izmere katastrske občine 31 Kramarovci.
Preglednica 5: Pregled zemljiškokatastrskih izmer in komasacij v k. o. Kramarovci (arhiv GURS, OGU MS).
Vrsta izmere/
Ime komasacije

Merilo

Koordinatni
sistem

Površina
[ha]

Prva izmera

1 : 2880

Gellérthegy

-

Nova izmera

1 : 2500

Gauss-Krüger

Komasacija
Kučnica 2

1 : 2500

Gauss-Krüger

Cela
k. o.

Čas terenskih
meritev

Leto
evidentiranja

Vrsta
izmere

DA

1859–1865

1865

grafična

191

DA

1957–1960

1960

numerična

82

NE

1990–1995

2002

koordinatni
kataster

Na sliki 8 je prikazana skica tahimetrične nove izmere iz leta 1957. Na vsaki skici so označene
ustrezne strani tahimetričnega zapisnika, kjer najdemo skici pripadajoče tahimetrične
podatke izmere (slika 9). Katastrski načrt iz tega obdobja je prikazan na sliki 10, izrez iz skice
izmere Komasacije Kučnica pa je prikazan na sliki 11.
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Slika 8: Nova izmera iz leta 1957, k. o. 31 Kramarovci, izrez iz skice tahimetrične izmere (Arhiv GURS, OGU MS).

Slika 9: Tahimetrični zapisnik nove izmere iz leta 1957, k. o. 31 Kramarovci (Arhiv GURS, OGU MS).
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Slika 10: Izrez iz skeniranega katastrskega načrta iz leta 1957 (Arhiv GURS, OGU MS).

Slika 11: Izrez iz skice Komasacije Kučnica za območje Kramarovci (Arhiv GURS, OGU MS).
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V katastrski občini 31 Kramarovci spadajo katastrske meje, ki so bile določene v postopku
ureditve meje, sodne ureditve meje ali v postopku komasacije, pod urejene meje (slika 12).
Urejena meja je po Zakonu o nepremičninah (ZEN, 2006) meja, ki je v zemljiškem katastru
evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe in ima
koordinate zemljiškokatastrskih točk določene s predpisano natančnostjo, kar po današnjih
predpisih pomeni, da je velika polos standardne elipse pogreškov manjša ali enaka 4 cm
(Tehnične specifikacije, 2019). Meje so lahko urejene tudi po 136. členu ZEN, ki določa, da se
meje, ki so bile urejene v mejnem ugotovitvenem postopku, postopku izdelave zemljiškega
katastra (nove izmere), ali v postopku prenosa mej v naravo po podatkih zemljiškega katastra
na podlagi Zakona o zemljiškem katastru (ZZKat, 1974) ali določene v postopku komasacije
na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, 2011), štejejo za urejene, če so določene s
koordinatami zemljiškokatastrskih točk, določenih s predpisano natančnostjo, in če je iz
zapisnikov jasno razvidno, da so se lastniki strinjali s potekom mej, kakršne so bile v postopku
označene z mejniki. Zahodna meja katastrske občine 31 Kramarovci je položajno v celoti
usklajena s podatki evidence državne meje in poteka po sredini struge reguliranega mejnega
potoka Kučnica, ki predstavlja državno mejo med Slovenijo in Avstrijo.
S slike 12 je razviden tudi delež mej, ki so bile določene v mejnem ugotovitvenem postopku
po Zakon o zemljiškem katastru (ZZKat, 1974). ZK-točke, določeno s postopkom MUP, so bile
določene z natančnostjo do 12 cm. Ostali podatki o poteku mej parcel v k. o. 31 Kramarovci
so digitalizirane parcelne meje, ki spadajo v tako imenovani grafično-numerični kataster (slika
12), ki je nastal z digitalizacijo točk nove izmere iz načrtov v merilu 1 : 2500. Za te točke
obstajajo originalni tahimetrični podatki, na podlagi katerih lahko izračunamo koordinate točk,
natančnost teh točk je do 30 cm (GURS, 2018).
Za vsako ZK-točko obstajajo atributni podatki v zemljiškem katastru o metodi določitve in
upravnem statusu posamezne ZK-točke, na podlagi katerih lahko natančneje ocenimo
natančnost posamezne ZK-točke (Tehnične specifikacije, 2019).
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Stanje grafike: 19. 1. 2019
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Slika 12: Vrsta nastanka zemljiškega katastra za k. o. 31 Kramarovci s številom posameznih vrst parcelnih mej
(Arhiv GURS, OGU MS).

Za obravnavano območje, to je za občino Rogašovci, je bil sprejet OPN leta 2012, na podlagi
katerega smo pridobili podatke o podrobni namenski rabi prostora za katastrsko občino 31
Kramarovci (slika 13). Iz grafikona 1 je razvidno, da največji delež katastrske občine pokrivajo
kmetijska zemljišča, kar 69 %, sledijo gozdna zemljišča z 22 %, površine podeželskega naselja
predstavljajo 4 % površine vseh zemljišč. Površine cest predstavljajo 3 % celotne površine
katastrske občine, celinske vode pa 2 %. Najmanjši delež predstavljajo rabe, ki smo jih na
grafikonu 1 prikazali pod rabo drugo, kamor spadajo površine razpršene poselitve, športni

40
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

centri, površine za turizem, območja centralnih dejavnosti, površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo, pokopališča ter površine za oddih, rekreacijo in šport, ki skupaj zasedajo manj kot
1 % skupne površine katastrske občine.

Slika 13: Prikaz podrobne namenske rabe prostora za k. o. 31 Kramarovci v programu QGIS, v skladu s
Pravilnikom (2007).
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Grafikon 1: Delež podrobnih namenskih rab za k. o. 31 Kramarovci (OPN Rogašovci (2012)).

4.1.2

Katastrska občina 108 Nemčavci

Katastrska občina 108 Nemčavci obsega 322,04 hektarjev in leži v mestni občini Murska
Sobota. Za območje celotne katastrske občine je izdelan koordinatni kataster, ki je nastal z
novimi izmerami in komasacijo v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. Vse večje izmere
katastrske občine 108 Nemčavci so zbrane v preglednici 6. Pred koordinatnim katastrom so
za območje katastrske občine 108 Nemčavci obstajali katastrski načrti grafične izmere v merilu
1 : 2880 v sistemu Gellérthegy (slika 14).
Preglednica 6: Pregled zemljiškokatastrskih izmer in komasacij v k. o. 108 Nemčavci (Arhiv GURS, OGU MS).
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Slika 14: Zemljiškokatastrski načrt iz leta 1860, izdelan v merilu 1 : 2880 v sistemu Gellérthegy, k. o. 108
Nemčavci, (arhiv GURS, OGU MS).

Velik del katastrske občine 108 Nemčavci je bil izmerjen v novih izmerah s fotogrametrično
metodo ali metodo precizne tahimetrične izmere, ki so se v takratnem času po Zakonu o
zemljiškem katastru (1974) obravnavale kot mejni ugotovitveni postopek (MUP) (slika 15).

Slika 15: Izrez iz fotoskice mejno ugotovitvenega postopka iz leta 1988, k. o. 108 Nemčavci (Arhiv GURS, OGU
MS).
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Grafični del zemljiškega katastra k. o. 108 Nemčavci lahko razdelimo na urejene parcelne meje
po ZEN (2006) in parcelne meje, ki so nastale v novih izmerah ali so digitalizirane kot parcelne
meje znotraj posestnih kosov (slika 16).
Stanje grafike: 19.1.2019
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Slika 16: Vrsta nastanka zemljiškega katastra za k. o. 108 Nemčavci s številom posameznih vrst parcelnih mej
(Arhiv GURS, OGU MS).
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Parcelne meje, ki so bile določene v komasaciji, spadajo pod urejene meje po 136. členu ZEN
(2006), prav tako pod urejene meje spadajo vse meje, ki so bile evidentirane na podlagi
upravnega ali sodnega akta, podobno kot pri katastrski občini 31 Kramarovci. Za razliko od
katastrske občine 31 Kramarovci imamo v tem primeru koordinatni kataster za celotno
katastrsko občino, kar pomeni, da so tudi nove izmere bile evidentirane v zemljiški kataster s
koordinatami zgoraj navedenih metod izmere.
Za Mestno občino Murska Sobota je bil sprejet OPN leta 2014, na podlagi katerega smo
pridobili podatke o podrobni namenski rabi prostora za k. o. 108 Nemčavci (slika 17).

Slika 17: Prikaz podrobne namenske rabe prostora za k. o. 108 Nemčavci v programu QGIS, v skladu s
Pravilnikom (2007).
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Iz grafičnega dela OPN je razviden tudi DPN, kot del območja znotraj poligona enake
namenske rabe. V primeru k. o. 108 Nemčavci gre za Državni lokacijski načrt za daljnovod
Murska Sobota – Mačkovci, ki poteka po vzhodnem delu katastrske občine (slika 17).
Iz grafikona 2 je razvidno, da največji delež katastrske občine pokrivajo kmetijska zemljišča, in
sicer 44 %, sledijo površine za industrijo s 17 %, površine drugih območij predstavljajo 16 %
vseh zemljišč, te so namenjene zlasti večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem in drugim
podobnim dejavnostim. Območja gozdnih zemljišč predstavljajo 8 %, površine cest 4 %,
površine podeželskega naselja 3 % in gospodarske cone 2 % skupne površine celotne
katastrske občine. Najmanjši delež predstavljajo rabe, ki smo jih na grafikonu 2 prikazali pod
rabo drugo, kamor spadajo območja komunikacijske infrastrukture, ostale prometne površine,
pokopališča, druge urejene zelene površine, površine za oddih, rekreacijo in šport, športni
centri, površine za turizem, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, druga območja
centralnih dejavnosti in stanovanjske površine. Vsaka od naštetih vrst rabe zavzema manj kot
2 % površine katastrske občine, skupaj pa 6 %.
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Grafikon 2: Delež podrobnih namenskih rab za k. o. 108 Nemčavci (OPN Murska Sobota (2014)).

4.2 Uporabljeni podatki
V nalogi smo uporabili podatke namenske rabe prostora, pridobljene iz grafičnega dela
občinskega prostorskega načrta - OPN. Za območje katastrske občine Nemčavci smo v shpformatu pridobili OPN Mestne občine Murska Sobota, ki je bil sprejet leta 2014. Za območje
katastrske občine Kramarovci smo pridobili OPN Občine Rogašovci, ki je bil sprejet leta 2012.
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Na Območni geodetski upravi Murska Sobota (OGU MS) smo pridobili atributne in grafične
podatke zemljiškega katastra za k. o. 108 Nemčavci in k. o. 31 Kramarovci. Podatki
zemljiškega katastra se nanašajo na dan 17. 10. 2018. Na OGU MS smo pridobili tudi podatke
digitalnega ortofota (DOF) za obravnavano območje iz leta 2016.
Za obdelavo podatkov smo uporabili programsko opremo, ki omogoča izvajanje topoloških
kontrol in topoloških uskladitev, za kar smo uporabili programa GeoPro in AutoCAD Map. Za
izvajanje analiz ter izdelavo kart in prikazov smo uporabili programa QGIS in Excel.
4.3 Postopek povezovanja grafičnih in opisnih podatkov o zemljiščih
Namen tega dela naloge je bil povezati grafične podatke zemljiškega katastra in atributne
podatke namenske rabe prostora iz planskih aktov, za kar je bilo treba najprej grafično povezati
in topološko urediti oba podatkovna sloja. Celotni postopek smo v nadaljevanju podrobno
opisali, splošni sistematični pregled postopka je prikazan v grafikonu 3.
Pridobljene OPN-je občin Rogašovci in Murska Sobota, to je prostorskih načrtov v obliki
vektorskega grafičnega podatkovnega sloja v referenčnem koordinatnem sistemu, smo najprej
obrezali po mejah katastrskih občinah Kramarovci in Nemčavci v programu QGIS, ter jih tako
pripravili za nadaljnjo obdelavo po prostorskih enotah – katastrskih občinah.
V zemljiškem katastru se koordinate zemljiškokatastrskih točk shranjujejo v metrskih merskih
enotah (metrih) in se zaokrožijo na dve decimalni mesti, zato smo tudi sloj namenske rabe
prostora v shp-formatu prikazali tako, da so koordinate lomnih točk poligonov namenske rabe
zaokrožene na dve decimalni mesti.
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Vhodni podatki
• zemljiški kataster, OPN
Prikaz namenske rabe prostora v QGIS
• obrezani podatki na katastrsko občino
• prikaz in analize posameznih vrst namesnkih rab
Priprava podatkov v GeoPro
• raba prostora po podatkovnih slojih podrobne namenske rabe
• izvoz podatkov v dxf
• podatkovni sloj namenske rabe
• podatkovni sloj zemljiškokatastrskega prikaza
Obdelava podatkov v AutoCAD Map
• topološka kontrola med slojema dxf namenske rabe in katastra
• 0,009 m
• 0,10 m
• usklajevanje sloja namenske rabe
Obdelava podatkov v GeoPro
• topološka kontrola med dxf slojem namenske rabe in tmp slojem katastra
• usklajevanje sloja katastrskega prikaza
Rezultati
• skupne multi ZK-točke na mejah namenske rabe znotraj katastrskih parcel
• skupne multi ZK-točke namenske rabe na mejah katastrskih parcel
• samostojne ZK-točke znotraj poligonov namenske rabe
• skupna topologija poligonov katastrskih parcel in območij namenskih rab
Uskladitev šifer namenske rabe na parcele v katastru
• pripisan atribut namenske rabe na parcelo - GeoPro
• prikaz slojev namenske rabe v katastru - GeoPro

Grafikon 3: Sistematični pregled metodologije dela postopka povezovanja grafičnih in opisnih podatkov o
zemljiščih.

V programu GeoPro smo pripravili podatke za nadaljnjo obdelavo v programu AutoCAD Map.
Grafični sloj občinskega prostorskega načrta smo za obe katastrski občini v programu GeoPro
razdelili po posameznih podrobnih namenskih rabah prostora (slika 18) ter tako razdeljen
grafični podatkovni sloj izvozili v obliko zapisa DXF. Prav tako smo v zapisu DXF izvozili sloj
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zemljiškega katastra ter oba podatkovna sloja uvozili v program AutoCAD Map. Seznam slojev
v programu AutoCAD Map je razviden na sliki 19.
Program AutoCAD Map smo uporabili predvsem kot orodje za odpravo topoloških napak glede
topoloških pravil med podatki katastrskih parcel in podatki namenske rabe. Za to orodje smo
se odločili, ker se v kolektivu geodetske pisarne Murska Sobota že desetletja s pridom
uporablja kot preverjeno najbolj učinkovito in enostavno orodje za množično odpravo
topoloških napak in grafično urejanje vektorskih slik.

Slika 18: Podatkovni sloj namenske rabe prostora, razdeljen po podrobnih namenskih rabah v programu GeoPro
za k. o. 31 Kramarovci. Sloji namenske rabe prostora so razdeljeni po šifrah podrobne namenske rabe iz
Tehničnih pravil (2008).
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Slika 19: Sloji zemljiškega katastra in podrobne namenske rabe prostora v programu AutoCAD Map, za k. o. 31
Kramarovci. Sloji namenske rabe prostora so razdeljeni po šifrah podrobne namenske rabe iz Tehničnih pravil
(2008).

V programu AutoCAD Map smo nato med slojem zemljiškega katastra in slojem namenske
rabe izvedli topološko kontrolo in odpravo topoloških napak (angl. drawing cleanup), najprej s
toleranco 0,009 m. V zemljiškem katastru so točke med seboj oddaljene najmanj 1 cm, kar je
tudi razlog za izbor velikosti tolerance. Izvedli smo tipične vrste topoloških kontrol, ki so
prikazane v preglednici 7. V prvem koraku topološke kontrole v programu AutoCAD Map smo
z nastavljeno toleranco 0,009 m (torej manj kot 1 cm) lahko izbrali možnost samodejne odprave
topoloških napak. Korak smo z isto nastavitvijo tolerance izvedli v več iteracijah, dokler nam ni
program za vse kategorije topoloških napak iz preglednice 7 pokazal, da topoloških napak pri
tej izbrani toleranci ni več. S tem smo s slike samodejno odpravili veliko število topoloških
napak neskladnosti geometrije poligonov namenske rabe z geometrijo poligonov katastrskih
parcel. Meje poligonov namenske rabe so se s tem znotraj nastavljene tolerance uskladile na
meje katastrskih parcel.
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Preglednica 7: Izvedena topološka kontrola s toleranco 0,009 m in 0,10 m (Autodesk, 2019).

Topološka kontrola

Splošni prikaz
Pred topološko
Odpravljena
kontrolo
topološka napaka

»Duplicate objects«

Opis
Odvisno od nastavljene
tolerance (0,009 m –
samodejna odprava
napake, 0,10 m – ročno
posamično odpravljanje
napak)
- odstrani podvojene
objekte

»Short objects«

- izbriše kratke objekte

»Crossing objects«

- zlomi križane objekte z
novim ogliščem

»Undershoots«

- podaljša objekte do
novih oglišč presekov

»Clustered nodes«

- združi oglišča, ki so
blizu skupaj

»Pseudo Nodes«

- odstrani navidezna
oglišča

»Dangling objects«

- izbriše podaljšane viseče
objekte

Ko smo tako pri toleranci 0,009 m topološko uskladili podatkovni sloj grafike namenske rabe
na podatkovni sloj grafike katastra, smo v naslednjem koraku ponovno izvedli topološko
kontrolo, tokrat s toleranco 0,10 m. V tem primeru smo našli in ročno odpravili te dodatne
topološke napake oziroma odstopanja podatkovnega sloja namenske rabe tako, da smo meje
območij namenske rabe uskladili na meje katastra. V primerih, kjer poligonov podatkovnega
sloja namenske rabe nismo mogli uskladiti (napeti) na meje parcel podatkovnega sloja
zemljiškega katastra, ker območja namenske rabe niso bila skladna z območji (mejami) parcel
oziroma je meja območij namenske rabe od med parcel podatkovnega sloja zemljiškega
katastra odstopala več kot 1 m, meja območij namenske rabe nismo spreminjali in smo v tej
fazi takšno vrsto topoloških napak ignorirali. Pri usklajevanju smo upoštevali tudi DOF in
urejenost mej zemljiškega katastra.
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Na vseh najdenih topoloških napakah smo določili izris tipskih oznak, kar je olajšalo pregled
napak (slika 20). Izbrali smo velikost, barvo in obliko prikaza tipskih napak (slika 21). Vse tipske
oznake smo ročno pregledali in topološko popravili podatke sloja namenske rabe, kjer je bilo
potrebno.

Slika 20: Primer tipskih oznak na topološko neusklajenih slojih namenske rabe prostora in zemljiškega katastra v
k. o. 108 Nemčavci, program AutoCAD Map.

Slika 21: Vrste tipskih oznak in način prikaza tipskih oznak za prikaz topoloških napak v programu AutoCAD Map.

52
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

Pri pregledu in odpravljanju topoloških napak smo spreminjali samo podatke (položaje vozlišč
poligonov) podatkovnega sloj namenske rabe prostora in ga prilagajali glede na položaj ZKtočk.
Po pregledu vseh topoloških napak in odpravi le-teh smo iz programa AutoCAD Map izvozili
podatkovni sloj namenske rabe prostora v obliki zapisa DXF. V program GeoPro smo uvozili
standardne izmenjevalne datoteke VGEO.* zemljiškega katastra, nato pa še popravljen sloj
namenske rabe iz programa AutoCAD Map v obliki zapisa DXF (slika 22).

Slika 22: Seznam podatkovnih slojev zemljiškega katastra in namenske rabe prostora v programu GeoPro.

Po uvozu zgoraj navedenih datotek, kjer smo združili podatke zemljiškega katastra in
namenske rabe prostora, smo v programu GeoPro izvedli na združeni vsebini topološko
kontrolo s toleranco do 1 cm (slika 23). V tej fazi smo odpravili topološke »napake« tudi na
ravni zemljiškega katastra tako, da smo glede na potek meje območij namenske rabe dodajali
nove »navidezne« zemljiškokatastrske točke, ki predstavljajo hkrati tudi mejne točke
namenske rabe, in dodali nove meje parcelnih delov, ki predstavljajo hkrati tudi meje
namenske rabe.
Med topološkimi napakami so bile tako tudi »parcele brez centroida«, ki predstavljajo parcelne
dele parcel, ki jih meje namenske rabe sekajo. Te napake smo odpravili z vnosom dodatnega
centroida parcelne številke v poligon dodatnega parcelnega dela, ki je nastal zaradi delitve
parcele z grafiko namenske rabe.
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Slika 23: Topološka kontrola v programu GeoPro, toleranca 1 cm.

Po topološki ureditvi podatkovnih slojev zemljiškega katastra in namenske rabe prostora smo
dobili točke, ki predstavljajo izključno vozlišča poligonov (območij) namenske rabe, in točke, ki
so hkrati vozlišča poligonov (območij) namenske rabe in ZK-točke. Cilj je bil, da bi bile vsa
vozlišča poligonov (območij) namenske rabe hkrati tudi ZK-točke, zato smo v zemljiški kataster
dodali navidezne nove točke, dodali katastrske meje rabe ter dodali številke novim parcelnim
delom, tako da smo dobili topološko urejen podatkovni sloj zemljiških parcel (zemljiškega
katastra).
Vse točke, ki so hkrati vozlišča poligonov namenske rabe in ZK-točke, smo spremenili v tako
imenovane »multi ZK-točke« (slika 24). Multi ZK-točke so v programu GeoPro sicer točke, ki
ležijo na mejah več katastrskih občin in imajo zato večkratno oštevilčbo (GeoPro navodila,
2017). To programsko možnost smo prilagodili za določitev in prikaz točk, ki so hkrati vozlišča
poligonov namenske rabe in ZK-točke. Za točke namenske rabe smo izbrali šifro katastrske
občine različno od šifre obdelovane katastrske občine in sicer tako, da smo za namen jasne
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razločitve šifro katastrske občine povečali za vrednost 3000 (skupno število katastrskih občin
v Sloveniji je namreč manjše od 3000). Rešitev z multi ZK-točkami se je izkazala za zelo
pregledno, vendar močno upočasni delovanje programa GeoPro, saj program v osnovi ni
namenjen obdelovanju podatkov s tako velikim številom multi ZK-točk.

Slika 24: Primer prikaza ZK-točk in multi ZK-točk v k. o. 31 Kramarovci, program GeoPro. Pri multi ZK-točkah so v
zeleni barvi prikazane šifre ZK-točk katastra, v sivi barvi pa šifre ZK-točk namenske rabe. V modri barvi so
prikazane ZK-točke parcelnih mej znotraj poligonov namenske rabe. Meje v zeleni barvi so meje namenske rabe,
ki so hkrati tudi parcelne meje. V rjavi barvi pa so prikazane parcelne meje znotraj poligonov namenske rabe.

Primeri odprave topoloških napak
Po prvem pregledu uvoženih podatkov v AutoCAD Map je bilo ugotovljeno, da je bil podatkovni
sloj namenske rabe prostora, OPN, zajet na grafični sloj zemljiškega katastra, vendar stanje
ni bilo vzdrževano, saj se je večina položajnih odstopanj poteka mej namenske rabe od poteka
mej zemljiškega katastra v grafičnem podatkovnem modelu pojavila predvsem na urejenih
parcelnih mejah, ki so bile spremenjene po sprejetju obravnavanega OPN-ja (slika 25). Meje
parcel po podatkih zemljiškega katastra so lahko bile spremenjene v postopkih ureditve meje,
parcelacije, izravnave meje ali sodne ureditve meje. Odstopanja so bila v večini primerov
velikosti do 0,5 metra, za večja odstopanja je bilo potrebno preveriti v arhivskih podatkih
geodetske uprave, ali gre dejansko za identično mejo, na katero lahko navežemo sloj
namenske rabe.
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Slika 25: Odstopanje poteka meje namenske rabe od poteka meje parcele na urejeni meji v k. o. 31 Kramarovci v
programu AutoCAD Map. Katastrska meja je v rumeni barvi, ZK-točke so v zeleni barvi, meja in lomne točke
poligona namenske rabe so v beli barvi.

Najpogostejše topološke napake med podatkovnima slojema namenske rabe in zemljiškega
katastra so bile poleg položajnih odstopanj vozlišč in segmentov med podatkovnima slojema
tudi odvečne točke poligonov (območij) namenske rabe, ki so se pojavljale na linijah med
dvema ZK-točkama, napake smo odpravili tako, da smo odvečne točke na podatkovnem sloju
namenske rabe izbrisali (slika 26).

Slika 26: Odvečne točke podatkovnega sloja namenske rabe prostora na liniji med dvema ZK-točkama v k. o. 108
Nemčavci, program AutoCAD Map.
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Pojavljala so se tudi vozlišča poligonov namenske rabe v gručah, ki jih je prav tako bilo
potrebno urediti in odvečne točke oziroma vozlišča izbrisati. Predvidevamo, da je do takšnih
napak prišlo zaradi samodejnega postopka zajema namenske rabe (slika 27).

Slika 27: Točke podatkovnega sloja namenske rabe prostora, ki se pojavljajo v gručah in predstavljajo topološko
napako v k. o. 108 Nemčavci, program AutoCAD Map.

V programu AutoCAD Map je po odpravi dejanskih topoloških napak ostalo veliko
»navideznih« topoloških napak zaradi vozlišč poligonov podatkovnega sloja namenske rabe,
ki namenoma ne sovpadajo z ZK-točkami, saj meja območij namenske rabe tudi v naravi ne
poteka po mejah parcel (slika 28). Takšne vrste topoloških napak smo potem odpravili v
programu GeoPro, kjer smo topološko prilagodili tudi podatkovni sloj zemljiškega katastra.

Slika 28: Primer točk podatkovnega sloja namenske rabe prostora, ki namenoma ne sovpadajo s podatki
zemljiškega katastra v k. o. 31 Kramarovci, program AutoCAD Map.
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V programu AutoCAD Map smo torej prilagajali podatkovni sloj namenske rabe prostora na
podatkovni sloj zemljiškega katastra, v programu GeoPro pa smo nato topološko uskladili še
podatkovni sloj zemljiškega katastra na podlagi topološke kontrole s toleranco 1 cm (slika 23).
Primer dodajanja ZK-točk in delov parcel v zemljiški kataster je prikazan na sliki 29.

Slika 29: Dodane ZK-točke so prikazane v rdeči barvi, modra je obstoječa ZK-točka. Vse točke, ki predstavljajo
hkrati ZK-točko in mejo namenske rabe, smo spremenili v multi ZK-točke. Podčrtan centroid predstavlja dodan
centroid zaradi nastanka novega parcelnega dela, ki je posledica dodajanja meje vrste namenske rabe v zemljiški
kataster. Prikazan je izsek iz k. o. 108 Nemčavci v programu GeoPro.

Vsak del parcele lahko ima v zemljiškem katastru samo en centroid, zato smo centroide
namenske rabe izbrisali (slika 30). Ker smo pri topološki kontroli v programu GeoPro uporabili
toleranco 1 cm, smo odkrili tudi »napake« v zemljiškem katastru, v primeru, da so obstoječe
ZK-točke oddaljene 1 cm. V tem primeru ne gre za napake, takšne točke so nastale v postopku
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komasacije z matematičnim izračunom presekov paralelnih parcelnih mej z obodom
komasacije (slika 31).

Slika 30: Pojav dveh centroidov na parceli, kjer je bil potreben izbris centroida šifre namenske rabe v k. o. 108
Nemčavci, program GeoPro.

Slika 31: Prikaz obstoječih ZK-točk, ki so v zemljiškem katastru oddaljene 1 cm, kar ne štejemo za napako,
čeprav jih topološka kontrola zazna kot napako. ZK-točki sta nastali v postopku komasacije zaradi določevanja
presekov paralelnih parcelnih mej z obodom komasacije. Prikaz je iz programa GeoPro v k. o. 31 Kramarovci.

Poseben primer je tudi meja državnega prostorskega načrta (DPN) v k. o. 108 Nemčavci, ki
zaenkrat še ne predstavlja samostojne namenske rabe, vendar smo jo v zemljiškem katastru
prav tako prikazali, saj je kot del namenske rabe prikazana tudi v OPN. Ker je lokacija DPN
natančno določena, smo DPN kot del rabe prikazali neodvisno od obstoječih ZK-točk, zato
lahko pride do primerov, da je točka namenske rabe zelo blizu ZK-točki, vendar tudi po
uskladitvi namenoma ne sovpadata (slika 32).
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Slika 32: Primer obstoječe ZK-točke in dodane ZK-točke, ki predstavlja presek meje DPN in zemljiškega katastra,
zato točki ne sovpadata. Prikaz je iz programa GeoPro v k. o. 108 Nemčavci.

4.3.1

Transformacija v koordinatni sistem D96/TM

Vsi vhodni podatki, ki smo jih uporabili v nalogi, so bili v takrat veljavnem državnem
koordinatnem sistemu D48/GK. Po 20. 1. 2019 je veljavni državni koordinatni sistem D96/TM,
zato smo izvedli transformacijo z državnim modelom transformacije 4.0. Ker smo že imeli
določene multi ZK-točke, težav z identifikacijo točk ni bilo. S transformacijo grafičnega dela
posodobljenega zemljiškega katastra, ki vsebuje tudi podatke o namenski rabi, smo dobili
transformirane tudi podatke o poteku mej namenske rabe. Za transformacijo smo uporabili
prilagojen ukaz v GeoPro – Konverzija D48 v D96.
Vsedržavni model trikotniške transformacije je model afine ravninske transformacije po
trikotnih transformacijskih odsekih. Trikotniška transformacija je neprekinjena (zvezna) in
povratna (reverzibilna) na celotnem območju države in širše okolice, kar omogoča tudi
transformacijo območij, ki vključujejo tudi obmejna območja sosednjih držav, kot tudi uporabo
na morju. Ta transformacija delno odpravlja vplive lokalnih distorzij sistema D48/GK (Program
3tra, 2017). Primerjava koordinatnih sistemov je razvidna iz preglednice 8.
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Preglednica 8: Primerjava koordinatnih sistemov D48/GK in D96/TM (Publikacija, 2019).

Projekcija
Geodetski datum
Elipsoid
Koordinati

Stari državni koordinatni Novi državni koordinatni
sistem D48/GK
sistem D96/TM
GK – Gauss-Krügerjeva
TM – transverzalna (prečna)
Mercatorjeva
1948
1996
Bessel 1841
GRS 1980
Y,X
E,N

Vrste koordinat pred transformacijo:


YTm, XTm – merjene ali transformirane koordinate v D96/TM;



Ygk, Xgk – koordinate v sistemu D48/GK;



L_Ygk, L_Xgk – grafične koordinate, ki so enake Ygk, Xgk (pravilo velja le za vse k. o. na
območju geodetske pisarne Murska Sobota s šiframi k. o. od 1 do 136).

Vrste koordinat po transformaciji:


E, N – numerične koordinate (prevzete YTm, XTm);



GE, GN – transformirane grafične koordinate L_Ygk, L_Xgk (državni model
transformacije).

4.3.2

Prikaz namenske rabe prostora v zemljiškem katastru

V zemljiškem katastru so v izmenjevalnih datotekah še vedno prikazani podatki o katastrski
vrste rabe, za katere so v izmenjevalnih datotekah namenjena 4 mesta, 3 številska mesta za
vrsto rabe in eno za razred. Vsem parcelam, ki so bile od leta 2014 v upravnem postopku v
sklopu geodetske storitve, se podatek o stari katastrski rabi izbriše in pripiše raba zemljišče
(šifra 800) ali zemljišče pod stavbo (šifri 220 in 221). Ker torej katastrska raba ne prikazuje
reprezentativnega stanja rabe zemljišč, smo se odločili, da mesta v izmenjevalnih datotekah,
namenjena podatkom o katastrski rabi zemljišč, nadomestimo s šiframi namenske rabe
prostora, ki so prav tako sestavljene iz štirimestne številke. Vse tri vrste katastrske rabe imajo
vrednost katastrskega razreda enako 0, hkrati pa imajo šifre manjše od 1000. Šifrant
namenske rabe pa ima le vrednosti, ki so večje od 1000. Na ta način se vrednost šifer rabe iz
obeh šifrantov ne »prekrivajo« oziroma se ne podvajajo.
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Šifer namenske rabe prostora geodetski programi (še) ne poznajo, zato smo zgolj za potrebe
prikaza naredili križni seznam, s katerim smo prikazali namensko rabo prostora v zemljiškem
katastru, s šiframi katastrskih rab (preglednica 9).
Preglednica 9: Primer križne tabele opuščene katastrske rabe in namenske rabe, ki smo jo uporabili za povezavo
atributnih podatkov namenske rabe in zemljiškega katastra (Pravilnik, 2007; Tehnična pravila, 2008; Pravilnik o
vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru, 1982).
Šifra
podrobne
namenske
rabe
PNRP_ID
1011

Barva
RGB

255 255 120

Oznaka
podrobne
namenske
rabe
PNRP_OZN
SS

1013

255 255 120

SK

1021

255 147 133

CU

1022

255 147 133

CD

1031
1032
1033

214 161 255
214 161 255
214 161 255

IP
IG
IK

1041
1042
1043
1051

255 170 0
255 170 0
255 170 0
154 204 0

BT
BD
BC
ZS

1054

154 204 0

ZD

1055
1061
1066

154 204 0
255 255 255
000

ZK
PC
PO

1070

204 204 204

T

1110

255 211 127

A

2010

194 255 191

K1

2020

194 255 191

K2

3010
4011

120 181 96
154 215 237

G
VC

Opis
atributa

vrednosti

Šifra katastrske rabe +
razred

Ime katastrske rabe

Stanovanjske površine

201 0

Površine podeželskega
naselja
Osrednja
območja
centralnih dejavnosti
Druga
območja
centralnih dejavnosti
Površine za industrijo
Gospodarske cone
Površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo
Površine za turizem
Površine drugih območij
Športni centri
Površine za oddih,
rekreacijo in šport
Druge urejene zelene
površine
Pokopališča
Površine cest
Ostale
prometne
površine
Območja
komunikacijske
infrastrukture
Površine
razpršene
poselitve
Najboljša
kmetijska
zemljišča
Druga
kmetijska
zemljišča
Gozdna zemljišča
Celinske vode

217 0

stanovanjska stavba (st.
st.)
stavbišče (stavbišče)

202 0

poslovna stavba (p. st)

213 0

parkirišče (par)

205 0
214 0
203 0
212 0
109 0
304 0
303 0

funkcionalni objekt (f. obj)
odprto skladišče (odp. skl)
gospodarsko poslopje (g.
posl)
prodajni trg (pr. trg)
pašnik (pš)
igrišče (igr)
park (park)

301 0

zelenica (zel)

302 0
208 0
209 0

pokopališče (pok)
cesta (cesta)
pot (pot)

210 0

železnica (žel)

218 0

stavba (stavba)

101 1

njiva (nj), razred 1

101 2

njiva (nj), razred 2

112 0
402 0

gozd (gd)
vodotok (vod)
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»Ta stran je namenoma prazna.«
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5

REZULTATI

Rezultat empiričnega dela naloge predstavlja podatkovni sloj zemljiškega katastra, iz katerega
lahko v atributnem delu razberemo za parcelo ali del parcele vrsto namenske rabe prostora, v
grafičnem delu zemljiškega katastra pa so meje namenske rabe prikazane kot del parcel,
katerih območja so opredeljena z ZK-točkami. Pri opisu rezultatov smo analizirali vhodne in
izhodne podatke ter opisali posebnosti postopka usklajevanja grafičnih in opisnih podatkov za
posamezno katastrsko občino.
5.1 Opis rezultatov za k. o. 31 Kramarovci
Katastrsko občino 31 Kramarovci v zemljiškem katastru sestavlja 3398 ZK-točk. Grafični sloj
OPN Rogašovci, ki smo ga obrezali na območje k. o. 31 Kramarovci, pa vsebuje 1500 točk
oziroma vozlišč poligonov, ki opredeljujejo meje območij namenske rabe prostora. Ko smo oba
podatkovna sloja prikazali skupaj, je 1340 točk sovpadalo, kar pomeni, da smo morali
pregledati in uskladiti 160 točk namenske rabe, kar predstavlja 11 % vseh točk namenske rabe
(preglednica 10).
Preglednica 10: Analiza vhodnih podatkov – točk za k. o. 31 Kramarovci.

Število točk
ZK-točke v bazi

3398

Točke namenske rabe (lomi)

1500

Točke namenske rabe usklajene s katastrom

1340

Koliko točk je bilo potrebno uskladiti

160 oziroma 11 %

Uskladili smo tudi podatkovni sloj zemljiškega katastra s podatki namenske rabe. V k. o. 31
Kramarovci smo dodali 39 ZK-točk, ki so bile potrebne za prikaz meje namenske rabe v
zemljiškem katastru. Novim ZK-točkam smo določili po sedanjih pravilih najustreznejšo
metodo določitve: 92-grafična in upravni status 8-vrsta rabe (Tehnične specifikacije, 2019).
Posledično smo dodali manjkajoče centroide delom parcel, ki so nastali zaradi novih delov mej
namenske rabe v zemljiškem katastru (preglednica 11).
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Preglednica 11: Analiza rezultata ZK-točk za k. o. 31 Kramarovci.

Število točk
ZK točke po uskladitvi

1990

Multi ZK točke

1408

Nove-dodane ZK točke

39

Dodani centroidi delov parcel

51

Slika 33: Usklajena namenska raba s katastrom za k. o. 31 Kramarovci v programu GeoPro, parcele obarvane
glede na Pravilnik (2007).
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Vsem parcelam smo določili vrsto rabe v skladu s preglednico 9, tako da je šifra podrobne
namenske rabe prostora s pomočjo omenjene križne tabele razvidna iz atributnega dela
zemljiškega katastra, s prilagoditvijo barv v legendi pa smo vrste podrobne namenske rabe
prostora v skladu s Pravilnikom (2007) prikazali tudi grafično v zemljiškem katastru. Na sliki 33
je prikazan rezultat, torej podatkovni sloj parcel (podatkovni sloj zemljiškega katastra) z
dodanim atributnim podatkom namenske rabe prostora, določene na del parcele za celotno
k. o. 31 Kramarovci, ter na sliki 34 še ožje območje naselja Kramarovci.

Slika 34: Rezultat za ožje območje naselja Kramarovci v programu GeoPro, parcele obarvane glede na Pravilnik
(2007).

Ena od posebnosti pri katastrski občini 31 Kramarovci je cesta, ki poteka po vzhodni strani
meje katastrske občine in je bila urejena v postopku izmere ceste v letu 2018 (GURS). Podatke
namenske rabe smo uskladili po mejah obstoječih parcelnih mej, vendar bi jo lahko zajeli tudi
širše po urejenih in parceliranih mejah, saj gre zelo verjetno za obstoječ cestni svet ali pa bo
v prihodnosti šlo za širitev ceste (slika 35).
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Slika 35: Cesta, zaradi katere so bile izvedene parcelacije parcel v postopku izmere ceste (levo) ter zajem
namenske rabe (desno). Mejo namenske rabe bi v postopku uskladitve lahko zajeli tudi širše po parceliranih
sosednjih parcelnih mejah.

Grafični del zemljiškega katastra je po uskladitvi podatkov z namensko rabo sestavljen iz (slika
36):
-

ZK-točk, ki jih nismo spreminjali;

-

multi ZK-točk, ki predstavljajo hkrati točke zemljiškega katastra in točke namenske
rabe;

-

dodanih multi ZK-točk, ki prej v zemljiškem katastru niso obstajale;

-

obstoječih in dodanih parcelnih delov;

-

delov mej parcel, ki smo jih prikazali različno za katastrske meje in meje namenske
rabe.
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Glede na možnosti in sedanjo obliko podatkovnih zapisov zemljiškega katastra, smo z
uskladitvijo podatkov zemljiškega katastra in podatkov namenske rabe atributno povezali
samo podatkovna sloja ZK-točk in parcel. Podatkovni sloj parcelnih mej smo sicer grafično
prikazali ločeno za »čiste« katastrske meje in meje, ki hkrati predstavljajo tudi meje namenske
rabe, v atributnem delu pa razlika med vrstama mej v obliki zapisa podatkov zemljiškega
katastra ni razvidna.

Slika 36: Prikaz grafičnega dela zemljiškega katastra po uskladitvi podatkov s podatkovnim slojem namenske rabe
v programu GeoPro. Meje v zeleni barvi so meje namenske rabe, ki so hkrati tudi parcelne meje. V rjavi barvi pa
so prikazane parcelne meje znotraj poligonov namenske rabe. V rdeči barvi je dodana multi ZK-točka.

5.2 Opis rezultatov za k. o. 108 Nemčavci
Katastrsko občino 108 Nemčavci v zemljiškem katastru sestavlja 4347 ZK-točk. Grafični
podatkovni sloj OPN Murska Sobota, ki smo ga obrezali na meje območje k. o. 108 Nemčavci
vsebuje 2358 točk oziroma vozlišč poligonov, ki opredeljujejo meje območij namenske rabe
prostora. Ko smo oba podatkovna sloja prikazali skupaj, je 1706 točk sovpadalo, kar pomeni,
da smo morali pregledati in uskladiti 652 točk namenske rabe, kar predstavlja 28 % vseh točk
oziroma vozlišč poligonov namenske rabe (preglednica 12).
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Preglednica 12: Analiza vhodnih podatkov – točk za k. o. 108 Nemčavci.

Število točk
ZK-točke v bazi

4347

Točke namenske rabe (lomi)

2358

Točke namenske rabe usklajene s katastrom

1706

Koliko točk je bilo potrebno uskladiti

652 oziroma 28 %

Pri usklajevanju podatkovnega sloja zemljiškega katastra v k. o. 108 Nemčavci smo dodali 266
ZK-točk, ki so bile potrebne za prikaz meje območij namenske rabe v zemljiškem katastru.
Novim ZK-točkam smo prav tako kot v k. o. 31 Kramarovci določili metodo določitve 92grafična in upravni status 8-vrsta rabe (Tehnične specifikacije, 2019) ter dodali manjkajoče
centroide delom parcel (preglednica 13).
Preglednica 13: Analiza rezultata ZK-točk za k. o. 108 Nemčavci.

Število točk
ZK točke

2564

Multi ZK točke

1784

Nove-dodane ZK točke

266

Dodani centroidi delov parcel

205

Za razliko od k. o. 31 Kramarovci je k. o. 108 Nemčavci glede namenske rabe veliko bolj
razgibana. Velik del katastrske občine predstavlja Občinski podrobni prostorski načrt za
vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota (PIS, 2019), po katerem je zajeta podrobna
namenska raba prostora, po mejah omenjenega OPPN pa je tudi v zemljiškem katastru že bil
izveden postopek parcelacije. Sklepamo, da so bili podatki o namenski rabi po OPPN zajeti
samodejno, zato je bilo potrebno izbrisati veliko število odvečnih točk oziroma vozlišč
poligonov namenske rabe (slika 37).
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Slika 37: Podatki namenske rabe zajeti po OPPN za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota v programu
AutoCAD Map.

Posebnost v k. o. 108 Nemčavci je tudi Državni lokacijski načrt za daljnovod Murska SobotaMačkovci (PIS, 2019), ki je prikazan na sliki 38. V grafičnem delu OPN je zaenkrat prikazan
kot del območja podrobne namenske rabe, vendar smo ga v zemljiškem katastru vseeno že
prikazali. Pri omenjenem DPN nismo upoštevali obstoječih ZK-točk, saj gre za hierarhično
najvišji prostorski akt, ki je določen s koordinatami.
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Slika 38: Dodane ZK-točke v zemljiškem katastru (rdeča barva) zaradi DPN za daljnovod Murska SobotaMačkovci. V beli barvi je razviden katastrsko evidentiran DPN za vzhodno obvoznico Murske Sobote. Prikaz iz
programa GeoPro.

Rezultat uskladitve podatkovnega sloja zemljiškega katastra s podatkovnim slojem namenske
rabe je za celotno k. o. 108 Nemčavci prikazan na sliki 39, ožje območje naselja z obrtno cono
pa na sliki 40.
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Slika 39: Usklajena namenska raba s katastrom za k. o. 108 Nemčavci v programu GeoPro, parcele obarvane
glede na Pravilnik (2007).
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Slika 40: Rezultat za ožje območje naselja Nemčavci z obrtno cono v programu GeoPro, parcele obarvane glede
na Pravilnik (2007).

5.3 Sklepne ugotovitve
Pri usklajevanju grafičnih in opisnih podatkov o zemljiščih gre za kompleksen postopek, ki ga
je po našem mnenju nemogoče popolnoma avtomatizirati. Na izbranih študijskih območjih smo
pokazali, da metoda usklajevanja grafičnih in opisnih podatkov o zemljiščih deluje in da kljub
veliki količini podatkov, ki jih je treba ročno preveriti, gre za obvladljivo število odkritih napak,
ki jih je z nekaj potrpežljivosti mogoče popolnoma in trajno odpraviti.
Povezava podatkovnega sloja namenske rabe in zemljiškega katastra bo v prihodnosti
vsekakor potrebna, predlagana metoda je zaenkrat v širšem smislu samo teoretična in razvita
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na podlagi trenutno veljavnih izmenjevalnih formatov podatkov ter ciljno inovativne prilagoditve
obstoječe in dostopne programske opreme.
Iz rezultatov na obravnavanih študijskih območjih lahko logično sklepamo, da bolj kot je
območje raznoliko glede namenske rabe prostora in bolj kot je pestro na področju spreminjanja
mej v zemljiškem katastru, več dela je z usklajevanjem točk oziroma vozlišč poligonov
namenske rabe in zemljiških parcel zemljiškega katastra. Pomembna ugotovitev je tudi ta, da
je večina neskladij na spremenjenih katastrskih mejah, ki so bile spremenjene v katastrskih
postopkih po sprejetju veljavnega OPN na obravnavanem območju, kar pomeni, da so podatki
podatkovnega sloja namenske rabe iz OPN zelo natančno zajeti, vendar se ne prilagajajo
spremembam zemljiškega katastra.
Pomembno je tudi poudariti, da gre v obravnavanih primerih za zemljiški kataster visoke
položajne točnosti, kar je po našem mnenju osnova za možnost povezave s podatkovnimi sloji
drugih prostorskih podatkov. Metodo povezovanja grafičnega podatkovnega sloja zemljiškega
katastra smo preizkusili s podatkovnim slojem namenske rabe prostora, ki bi se dala smiselno
prenesti tudi na druge podatkovne sloje pravnih režimov.
Na začetku naloge smo glede na pričakovanja in domnevne rezultate zastavili tri hipoteze, ki
so analizirane v nadaljevanju:
1) Na temelju poznavanja metode določitve koordinat ZK-točk lahko ocenimo položajno
natančnost lomnih točk katastrskega načrta, kar je pomembno za povezovanje katastrskih
načrtov s prostorskimi planskimi načrti.
Natančnost ZK-točk lahko določimo na podlagi metode določitve in upravnega statusa, ki sta
opisna podatka ZK-točk v zemljiškem katastru. Natančnost ZK-točk je pomembna za
povezovanje katastrskih načrtov z grafičnimi podatkovnimi sloji prostorskih planskih aktov, saj
pomembno pripomore k odločitvi, katere točke oziroma vozliča poligonov prostorskega načrta
povezati z ZK-točkami in ali so potrebni dodatni lomi, ker dejansko ne gre za identične točke.
2) Podatki katastrske rabe iz arhiva zemljiškega katastra so uporaben vir podatkov pri
določevanju rabe zemljiških parcel v večnamenskem katastru.
Podatkov o katastrski vrsti rabe se v zemljiškem katastru ne vzdržuje več od leta 2014, zato
podatki katastrskih vrst rabe niso več ažurni, mnogi podatki pa so s spreminjanjem katastrske
rabe po današnjih veljavnih šifrantih izgubili informacijo o vrsti rabe. Podatki katastrskih vrst
rabe iz arhiva zemljiškega katastra po vsebini sicer niso več neposredno uporaben vir
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podatkov pri določevanju rabe zemljiških parcel v večnamenskem katastru, oblika in format
zapisa podatkov o katastrskih vrstah rabe v bazi zemljiškega katastra pa predstavljata
neposredno uporabno formo za vpis podatkov namenske rabe. Ker je torej mesto v atributnem
delu zemljiškega katastra s predpisanimi štirimi numeričnimi znaki še vedno zagotovljeno za
podatek o katastrski vrsti rabe, smo to »praznino« koristno uporabili za prikaz namenske rabe
iz prostorskih načrtov po uradnem šifrantu namenskih rab.
3) Na območju kakovostnih katastrskih načrtov je mogoče s prostorskim povezovanjem
katastrskih ter planskih načrtov prevzeti namensko rabo zemljišč kot opisni podatek
večnamenskega katastra.
Hipotezo lahko potrdimo, saj smo na območju kakovostnih katastrskih podatkov uspešno
celovito pripisali podatek namenske rabe v obstoječi format zemljiškega katastra.
Primerjava s smernicami v tujini
Značilnosti rabe zemljišč, kot je namenska raba, so pogosto ali celo praviloma lahko določene
glede na obseg drugega povezljivega prostorskega objekta, kot so katastrske parcele, in imajo
zato lahko tudi skupne geometrijske podatkovne elemente, kot so točke oziroma vozlišča, linije
oziroma segmenti ali poligoni oziroma območja. Kar zadeva podatkov o katastrski parceli, je
temeljna značilnost spreminjajoča se geometrija, ki se s časom pogosto spreminja zaradi
izvajanja množice katastrskih postopkov. Število sprememb katastrskih podatkov v
slovenskem merilu štejemo v milijonih sprememb letno. Po drugi strani pa je za OPN v
časovnem razponu veljavnosti prostorskega načrta značilna praviloma stabilna geometrija
podatkovnih elementov, ki je bila izdelana skladno s stanjem geometrije zemljiškega katastra,
kot je bila v veljavi v času sprejema oziroma uveljavitve prostorskega načrta.
Podobno velja tudi za povezljivost med podatki namenske rabe in vrstami prostorskih objektov
drugih tem, med katerimi z direktivo INSPIRE tudi niso bile določene povezave, ki bi
predstavljale eksplicitno določene povezave oziroma odnose. Kot razlog za to upravljavci
posameznih tem navajajo preveliko zahtevnost in stroške za vzpostavitev eksplicitnih povezav,
zato je uporabnikom omogočeno, da jih določajo oziroma izračunajo z uporabo funkcij
prostorskih presekov vsakokratne geometrije izbranih tem. Iz navedenih razlogov pristop tako
imenovane skupne geometrije (angl. shared geometry), kot je opisano v poglavju 2.2.3.2. o
medsebojnih povezavah med namensko rabo in drugimi temami direktive INSPIRE (INSPIRE
Data Specification, 2012), ni vključen v podatkovni model direktive INSPIRE.
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Težave vzdrževanja podatkov namenske rabe v povezavi z vzdrževanjem zemljiškega
katastra torej predstavljajo problem, s katerim se v skupnem evropskem prostoru in v okviru
direktive INSPIRE zaradi heterogenosti ureditev infrastrukture za prostorske podatke v
posameznih državah iz razumljivih razlogov niso posebej ukvarjali. Tudi v ožjem slovenskem
okolju za rešitev tega problema obstaja vrsta ovir, saj gre za različne prostorske evidence, ki
so pod pristojnostjo različnih organov (geodetska uprava – zemljiški kataster in druge
geodetske evidence, občine – OPN in OPPN, ministrstva – DPN ) in so posledično urejene z
različnimi zakonskimi podlagami. Vzpostavitev eksplicitno povezanih evidenc namenske rabe
in zemljiškega katastra in njuno skupno vzdrževanje bi zahtevala spremembo obstoječega
sistema oziroma vzpostavitev funkcionalno novega sistema medsebojno eksplicitno povezanih
podatkov zemljiškega katastra in namenske rabe, kar bi zahtevalo tudi ustrezne spremembe
in prilagoditve podatkovnih modelov, pravil vzdrževanja, tehničnih specifikacij in prilagoditev
programske opreme, hkrati pa ohranitev odprtosti sistema za povezljivost tudi z vsemi ostalimi
temami državne prostorske infrastrukture, kot to določa evropska direktiva INSPIRE oziroma
slovenski Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije.
Možnosti za nadaljnji razvoj in uporabnost metode
V magistrski nalogi je preizkušena eksplicitna funkcionalna povezava podatkov katastra in
namenske rabe. Možnosti eksplicitnega povezovanja z drugimi prostorskimi evidencami in
pravnimi režimi so številne, v sklepnih razmišljanjih smo jih našteli le nekaj.
a) Vzdrževanje skladnosti mej in območij namenskih rab z zemljiškim katastrom, ki je
ključnega pomena pri uporabnosti predlagane metode povezovanja grafičnih in opisnih
podatkov o zemljiščih. Hkratno vzdrževanje bi pomenilo, da se ob vsaki spremembi
grafičnega dela zemljiškega katastra (ureditve mej, izravnave mej, parcelacije itd.)
spremenijo tudi meje namenske rabe in obratno, ob vsaki spremembi OPN, bi se
spremembe sproti položajno in vsebinsko evidentirale v katastru. Predpogoj za to je,
da država vzpostavi zakonski okvir distribuirane baze prostorskih podatkov, kjer imajo
vsi deležniki svoje natančno opredeljene pravice in dolžnosti, ki so tudi postopkovno in
izvedbeno specificirane glede vnosa podatkov in spreminjanja podatkov, pravil kontrole
kakovosti itd. Osnovno vodilo pri vseh teh opredelitvah pa mora biti, da je kataster
temeljna prostorska lastniškopravna evidenca.
b) Povezava podrobne rabe stavbnih zemljišč in zemljiškega katastra. Po ZUreP-2 (2017)
se bodo v evidenci stavbnih zemljišč (ESZ) hranili in vzdrževali podatki o pozidanih in
nepozidanih stavbnih zemljiščih. ZUreP-2 določa štiri razvojne stopnje, ki nepozidana
stavbna zemljišča razvrščajo v skupine glede na njihov razvojni potencial. Na podlagi
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šifer različnih rab in razvojnih stopenj, ter grafičnim zajemom območij po ZK-točkah, bi
lahko povezali podrobne rabe stavbnih zemljišč in zemljiški kataster podobno kot
podrobno namensko rabo prostora.
c) Podrobne 'ZPS rabe' in zemljiški kataster. Na podoben način, kot je predstavljeno v
nalogi, je možno k preostalima dvema obstoječima katastrskima rabama stavb 220zemljišče pod stavbo in 221-zemljišče pod stavbo pred letom 2006, v atributni del
zemljiškega katastra dodatno vnesti šifre dejanske rabe stavb po vodilnih skupinah
stavb v šifrantu katastra stavb, kot ga določa Priloga 1 Pravilnika-rabe (2019). Tako bi
se namesto sedanje informacije, ko iz zemljiškega katastra vemo le to, da gre za
zemljišče pod stavbo, spet približali informacijski vrednosti podatkov o stavbah, ki smo
jo nekoč do ukinitve stavbnih vrst rabe že imeli.
d) Register prostorskih enot (RPE) in zemljiški kataster. Posamezne enote RPE niso bile
zajete in vzdrževane s spreminjajočim se zemljiškim katastrom. Kjer postopka
usklajevanja mej posameznih enot RPE na meje zemljiškega katastra ni mogoče
avtomatizirati, bo potrebno ročno usklajevanje na podoben način, kot smo v nalogi
prikazali na primeru namenskih rab in katastra.
Možnosti za nadaljnji razvoj metode povezovanja grafičnih in opisnih podatkov o zemljiščih je
še veliko več, z njihovim uresničevanjem pa se bodo povečevali in medsebojno množili tudi
pozitivni učinki na kakovost in hitrost dela vseh nas, ki te prostorske podatke proizvajamo,
evidentiramo, urejamo in uporabljamo.
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6

ZAKLJUČEK

Družbeni razvoj, ki v posameznih državah z različnimi hitrostmi teče v smeri prostorsko
usposobljene družbe, ima še ogromno možnosti za napredek. Infrastruktura za prostorske
podatke ima pri tem ključno vlogo, kataster pa predstavlja samo jedro prostorsko usposobljene
družbe, kot je shematsko prikazano na sliki 41. Geodeti s svojimi znanji in izkušnjami bomo
kot avtorji in upravljavci katastra torej imeli pri tem razvoju ključno strokovno in družbeno vlogo.

Slika 41: Kataster kot jedro infrastrukture za prostorske informacije, prostorsko usposobljene družbe in
vsestranskega trajnostnega razvoja (povzeto po sliki 20, Steudler, 2014).

V magistrskem delu smo na podlagi uspešno izvedenih primerov povezovanja podatkov
katastra in namenske rabe pokazali, da je možno že z obstoječimi programskimi orodji
povezovati obstoječe različne evidence prostorskih podatkov v trdno funkcionalno celoto. Za
celovito vsebinsko, postopkovno in tehnološko povezovanje prostorskih podatkov ob
upoštevanju temeljne vloge katastra je seveda potrebno razviti ciljna namenska orodja in
programsko podporo s posebno skrbjo za to, da ne spreminjajo ali posegajo v zakonske
pristojnosti in pravice deležnikov v infrastrukturi za prostorske podatke.
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Glavni cilj trajnostnega razvoja in prostorsko usposobljene družbe je prilagoditev novim
tehnološkim in vsebinskim možnostim skupnega razvoja v hierarhiji infrastrukture za
prostorske podatke, v kateri ima kataster temeljno jedrno vlogo. Pri tem ne bo pridobil le
kataster, še veliko več lahko pridobijo druge prostorske evidence, tako na upravljavskem kot
stroškovnem področju, predvsem pa na položajni kakovosti svojih prostorskih podatkov in
vsebin. Posledično bo s prostorsko usposobljeno državno in javno upravo pridobila država, z
izboljšano kakovostjo sistema in hitrostjo izvajanja njenih storitev pa tudi državljani in
gospodarstvo.

79
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

7

VIRI

Aplikacija GERK. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer. (Pridobljeno 3. 6. 2019.)
Arhiv Slovenije, 2018. Kataster za Prekmurje.
http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23257 (Pridobljeno 15. 2. 2019.)
Atlas voda, 2019. Direkcija Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za okolje in prostor.
https://gisportal.gov.si/atlasvoda (Pridobljeno 3. 6. 2019.)
Autodesk, 2019.
https://knowledge.autodesk.com (Pridobljeno 15. 2. 2019.)
CSDILA, 2019. Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration.
http://cadastraltemplate.org/switzerland.php (Pridobljeno 18. 10. 2019.)
Černe, T. 2016. Publikacija kultura prostora in graditve zdaj! Geodetski vestnik, 60,1. Str.
139–143.
Černe, T., Klemenčič, G. 2018. Vzpostavitev večnamenskega zemljiškega katastra za
potrebe prostorskega načrtovanja in izvajanja ukrepov zemljiške politike. Prostorski
načrtovalci 21. Stoletja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, str. 243–250.
https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf (Pridobljeno 15. 2.
2019.)
DRSI. 2019. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Ljubljana, Ministrstvo za
infrastrukturo.
http://www.di.gov.si (Pridobljeno 15. 2. 2019.)
Encyclopedia, 2019. PC Magazine.
https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/47510/multipurpose-cadastre-system
(Pridobljeno 3. 6. 2019.)
Ericsson, A., 2008. What makes Swedish Cadastral System so Special and successful, FIG
Working week 2008.
ESZ. 2019. Evidenca stavbnih zemljišč. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor.
http://storitve.pis.gov.si/pis-jv/evidenca_stavbnih_zemljisc.html. (Pridobljeno 18. 7. 2019.)
FIG. 1995. The FIG Statement on the Cadastre. FIG Publication No. 11.
https://www.fig.net/commission7/reports/cadastre/statement_on_cadastre.html (Pridobljeno
17. 10. 2019.)
FIG. 1996. The Bogor Declaration. FIG Publication No. 13A.
https://www.fig.net/commission7/reports/bogor/BogorDeclaration.html (Pridobljeno 17. 10.
2019.)

80
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

FIG. 1999. The Bathurst Declaration. FIG Publication No. 21.
http://www.fig.net/pub/figpub/pub21/figpub21.html (Pridobljeno 17. 10. 2019.)
Gaál, J. 2014. Analiza nastanka zemljiškega katastra ob državni meji z Madžarsko.
Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Geodetska uprava republike Slovenije, GURS: http://www.gu.gov.si (pridobljeno 1. 6. 2017)
Metodologija vodenja in vzdrževanja dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru, 2019.
Geodetska uprava Republike Slovenije.
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodajadokumenti/ZEN/7f9d931b02/metodologija_dejanska_raba_GU_20190601.pdf (Pridobljeno
18. 7. 2019.)
Ocena natančnosti podatkov zemljiškega katastra, 2003. Poročilo o izvajanju projekta.
Geodetski inštitut Slovenije. Geodetski vestnik, 47, 3, str. 337-342.
http://www.geodetski-vestnik.com/47/3/gv47-3_337-342.pdf. (Pridobljeno 15. 2 2019.)
GeoPro 2.0 navodila, 2017. Geodetska družba d.o.o.
Dostopno na: www.gdl.si/vsebina/GeoPro_Navodila.pdf (Pridobljeno 1. 6. 2017.)
INSPIRE Data Specification, 2012. D2.8.III.4 INSPIRE Data Specification on Land Use – Draft
Guidelines, INSPIRE Thematic Working Group Land Use, 2012-07-04
https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU
_v3.0rc2.pdf (Pridobljeno 18. 10. 2019.)
Izmenjevalni format za podatke o namenski rabi prostora, 2018. Geodetska uprava Republike
Slovenije.
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodajadokumenti/ZMVN1/5ef1f71f9b/Izmenjavalni_format_mar_18_namenska_raba.pdf
(Pridobljeno 11. 3. 2019.)
Juhart, M. 2011. Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji. Končno poročilo raziskovalnega
projekta. Univerza v Ljubljani. Ekonomska fakulteta.
www.ipp-pf.si/uploads/File/Projekti/ZP_1608_V5-1091_Juhart.pdf (Pridobljeno 15. 2 2019.)

Kaufmann, J., Steudler, D., 1998 (prevod Geodetska uprava RS). Kataster 2014.
https://www.fig.net/resources/publications/figpub/cadastre2014/translation/c2014slovenian.pdf (Pridobljeno 17. 10. 2019.)
Lisec, A., Ferlan, M. 2017. 200 let od začetka parcelno orientiranega katastra na
Slovenskem. Geodetski vestnik. 61, 1, str. 76-90.
http://www.geodetski-vestnik.com/61/1/gv61-1_lisec.pdf (Pridobljeno 15. 2 2019.)
Marolt, N., Vugrin, M. 2012. Razmerje med evidentiranjem in pravnimi režimi na področju voda.
Geodetski vestnik, 56, 4. Str. 699.
Masovni zajem poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč, Tehnična
dokumentacija, Geodetska uprava republike Slovenije, 2017.

81
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

MKGP, 2019. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
http://www.mkgp.gov.si (Pridobljeno 15. 2. 2019.)
Ministry of Agriculture and Forestry, Finska, 2019.
www.mmm.fi (Pridobljeno 18. 7. 2019.)
Mivšek, E., Pegan Žvokelj, B., Kete, P., Globokar, T. 2012. Dejanska raba vodnih zemljišč in
zemljiški kataster. Geodetski vestnik. 56/4, 2012, str. 663-673.
http://www.geodetski-vestnik.com/56/4/gv56-4_663-673.pdf . (Pridobljeno 15. 2. 2019.)
Novice iz stroke, 2019. GURS, Geodetski vestnik 63, 2. Str. 287.
http://www.geodetski-vestnik.com/63/2/gv63-2_stroka.pdf (Pridobljeno 18. 7. 2019)
ÖREB-Kataster. 2019. Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen.
Swisstopo.
https://www.cadastre.ch/de/oereb/result.html (Pridobljeno 17. 10. 2019.)
PIS, Prostorski informacijski sistem. Ministrstvo za okolje in prostor.
http://www.pis.gov.si/ (Pridobljeno 15. 2. 2019.)
Paulsson, J., Paasch, J. M., 2015. The Land Administration Domain Model – A literature
survey. Land Use Policy, 49: 546-551.
doi: 10.1016/j.landusepol.2015.08.008
Portal eVode, 2019. Direkcija Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za okolje in prostor:
http://www.evode.gov.si (Pridobljeno 3. 6. 2019.)
Kos, M, Šumrada, R. 2013. Primera izvajanja Direktive INSPIRE in izvedbe sistema
metapodatkov v Sloveniji in Švici. Geodetski vestnik 57, 1: 25–45.
OECD. 2017. Land-use Planning Systems in the OECD: Country Fact Sheets. Pariz, OECD
Publishing.
https://doi.org/10.1787/9789264268579-en (Pridobljeno 3. 6. 2019.)
Poročilo o prostorskem razvoju, 2016. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za prostor, graditev in stanovanja.
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostorski_razvoj/proocilo.
_o_prostorskem_razvoju.pdf (Pridobljeno 7. 3. 2019.)
Portal prostor: http://www.e-prostor.gov.si/. (Pridobljeno 1. 6. 2017.)
Program 3tra, 2017. Trikotniška transformacija za Slovenijo. Uporabniški priročnik. Ljubljana,
Geodetska uprava republike Slovenije.
https://www.eprostor.gov.si/fileadmin/DPKS/Transformacija_v_novi_KS/Aplikacije/3tra_prirocnik.pdf
(Pridobljeno 18. 10. 2019.)

82
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

Publikacija: Transformacija v novi koordinatni sistem, eProstor, 2019.
https://www.projekt.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/DOGODKI/TRANSFORMACIJA_v_nov_koord_sistem_
20x20cm_SLO-2018_splet-1__1_.pdf (Pridobljeno 18. 10. 2019.)
Simoneti, M., Zavodnik Lamovšek, A. 2009. Prostor za vsakdanjo rabo. Ljubljana, Ministrstvo
za okolje in prostor.
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=83491&lang=slv (Pridobljeno 12. 4. 2019.)
Steudler, D., and Rajabifard, A. (Eds.), 2012. Spatially Enabled Society’. ISBN 978-87-9090797-6, FIG Publication No. 58, Copenhagen, FIG Press, Danska, 68 str.
https://fig.net/resources/publications/figpub/pub58/Figpub58.pdf (Pridobljeno 17. 10. 2019.)
Steudler, D. (Ed.), 2014. CADASTRE 2014 and Beyond. ISBN 978-87-92853-13-4, FIG
Publication No. 61, Copenhagen, FIG Press, Danska, 73 str.
https://fig.net/resources/publications/figpub/pub61/Figpub61.pdf (Pridobljeno 17. 10. 2019.)
Švicarski katastrski sistem, 2019.
www.cadastre.ch (Pridobljeno 17. 10. 2019.)
Triglav, J. 2003. Zemljiški kataster na slovenskem nekoč in danes. Društvo geodetov
severovzhodne Slovenije.
Triglav, J. 2008. Komasacije zemljišč ob gradnji infrastrukturnih objektov v Prekmurju.
Geodetski vestnik 52, 4: 795–811.
http://www.geodetski-vestnik.com/52/4/gv52-4_795-811.pdf (Pridobljeno 15. 2. 2019.)
Triglav, J. 2010a. Zemljiški kataster, Prekmurje in ... jurčki. Geodetski vestnik 54, 3: 567–
576.
http://www.geodetski-vestnik.com/54/3/gv54-3_556-576.pdf (Pridobljeno 15. 2. 2019.)
Triglav, J. 2010b. Kakovostni prostorski podatki kot podlaga za razvoj podeželja. Podeželje na
preizkušnji. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, str. 152–
160.
Triglav, J. 2013. Koordinatni kataster v Prekmurju in digitalni katastrski načrti. Geodetski
vestnik 57, 3: 600–612.
http://www.geodetski-vestnik.com/images/57/3/gv57-3_mnenja1.pdf (Pridobljeno 15. 2 2019.)
Vugrin, M., Ravnihar, F. 2014. Podatki REN. Ljubljana: IZS.
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/geodeti_izobrazevanja/geod.izobraz2014/10.11.2014_Podatki_REN_-_3_na_stran.pdf (Pridobljeno 7. 3. 2019.)
ZN. 1996. Land Administration Guidelines. United Nations Economic Commission for
Europe, UN-ECE.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/land.administration.guideli
nes.e.pdf (Pridobljeno 17. 10. 2019.)

83
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

ZN. 2004. Guidelines on Real Property Units and Identifiers. United Nations Economic
Commission for Europe, UN-ECE
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/guidelines.real.property.e.
pdf (Pridobljeno 17. 10. 2019.)
ZN. 2014. Survey on Land Administration Systems. United Nations Eco-nomic Commission
for Europe, UN-ECE.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/survey.land.admin.system
s.pdf (Pridobljeno 17. 10. 2019.)
Zupan, M., Lisec, A., Ferlan, M., Čeh, M. 2014. Razvojne usmeritve na področju zemljiškega
katastra in zemljiške administracije. Geodetski vestnik 58, 4. 710–723.
doi:10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.710-723
ZAKONODAJA IN PRAVILNIKI
INSPIRE. 2007. Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007
o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0002&from=SL
(Pridobljeno 17. 10. 2019.)
Pravilnik-rabe. 2019. Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki
pripadajo delu stavbe. Uradni list RS št. 22/2019 in 46/2019.
Pravilnik. 2007. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij. Uradni list RS št. 99/2007 in 61/2017 – ZUreP-2.
Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru. 1982. Uradni list SRS št.
41/1982.
PzKKZ. 1979. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč. Uradni list SRS št. 28/1979.
Šifrant pravilnika. 2008. Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Uradni list RS št. 122/2008, 4/2010 in 110/2010). Priloga 1: Šifrant in opis vrst dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Tehnična pravila za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki, 2008. Ljubljana:
Ministrstvo za okolje in prostor RS.
Tehnične specifikacije. 2019. Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije, april 2019.
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodajadokumenti/ZEN/4f3102ce0f/34Tehnicne-specifikacije.pdf (Pridobljeno 17. 7. 2019.)
ZEDRZ. 2018. Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške
infrastrukture. Uradni list RS št. 13/2018.

84
Rakuša, M. 2020. Razvoj metode povezovanja … za vzpostavitev večnamenskega katastra.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

ZEDRZ-Pravilnik. 2019. Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne
železniške infrastrukture. Uradni list RS št. 3/2019.
ZEN. 2006. Zakon o evidentiranju nepremičnin. Uradni list RS št. 47/2006, 65/2007 – odl. US,
79/2012 – odl. US, 61/2017 – ZAID, 7/2018 in 33/2019.
ZENDMPE. 2000. Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
Uradni list RS št. 52/1000, 87/1002 – SPZ in 47/2006 – ZEN.
ZIPI. 2010. Zakon
št. 8/1010 in 84/1015.

o

infrastrukturi

za

prostorske

informacije.

Uradni

list

RS

ZKme-1. 2008. Zakon o kmetijstvu. Uradni list RS št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 –
ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015, 27/2017 in 22/2018.
ZKme-1-Pravilnik. 2008. Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Uradni list RS št. 122/2008, 4/2010 in 110/2010.
ZKZ. 2011. Zakon o kmetijskih zemljiščih. Uradni list RS št. 71/2011 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/2012, 27/2016, 27/2017 – ZKme-1D in 79/2017.
ZUreP-2. 2017. Zakon o urejanju prostora. Uradni list RS št. 61/2017.
ZV-1. 2002. Zakon o vodah. Uradni list RS št. 67/2002, 2/2004 – ZZdrI-A, 41/2004 – ZVO-1,
57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014 in 56/2015.
ZZKat. 1974. Zakon o zemljiškem katastru. Uradni list SRS št. 16/1974.

