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1	Uvod
Ena od letošnjih nalog, ki jih izvajamo na Geodetski upravi RS, je uskladitev zemljiškega katastra s podatki o poteku državne meje s sosednjimi državami: Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Nalogo izvajamo na
območnih geodetskih upravah na podlagi digitalnih podatkov evidence državne meje (EDM), zemljiškega
katastra in navodil, ki smo jih prejeli z glavnega urada geodetske uprave. V nadaljevanju je na kratko
opisano nekaj podrobnosti in informacij o usklajevanju zemljiškega katastra s potekom državne meje na
območju geodetske pisarne Murska Sobota (slika 1). Kratkemu zgodovinskemu opisu stanja skladnosti
zemljiškega katastra z državno mejo sledi opis aktivnosti v sodobnem času in kontrolnih ter zaključnih
aktivnosti v okviru naloge, ki smo jo dokončali avgusta letos.

Slika 1: Prikaz državne meje Slovenije z Avstrijo in Madžarsko na območju geodetske pisarne Murska Sobota (vir slikovne
podlage: spletni portal Preg, 2018)
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2 Skok v zgodovino
Geodetska dela na državni meji z Avstrijo na območju geodetske pisarne Murska Sobota sem v tej reviji
že podrobneje opisal (na primer Triglav, 2008, 2012 in 2013). O delih na vzpostavitvi državne meje
z Madžarsko pa lahko pridobimo nekaj osnovnih informacij »iz prve roke« v uradni publikaciji nekdanjega jugoslovanskega državnega Biroja za razmejitev. V Opisu mejne linije (MZZ-BR, 1933) med
takratno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) ter Madžarsko lahko v uvodu preberemo, da
je bila razmejitev med državama izvedena na podlagi mirovne pogodbe med antantnimi silami in njihovimi zaveznicami ter Madžarsko. Mirovna pogodba je bila podpisana 4. junija leta 1920 v Trianonu
in ratificirana 17. junija leta 1921 v Beogradu. Določitev mejne linije na terenu je izvedla mednarodna
komisija (fr. Commission de Délimitation des Frontières Serbo-Croate-Slovène-Hongroise), ki so jo antantne
in zavezniške sile imenovale skladno z 29. členom Trianonske pogodbe.
Zaradi lažjega označevanja na terenu je bila celotna mejna linija razdeljena na šest sektorjev, kot je razvidno iz preglednice 1 in slike 2.
Preglednica 1: Sektorji državne meje med Kraljevino SHS in Madžarsko (MZZ-BR, 1933).
Ime sektorja

Dolžina mejne linije [m]

Sektor A (Prekmurje)

101.842,43

Sektor B (Medžimurje)

179.001,33

Sektor C (Slavonija)
Sektor D (Baranja)
Sektor E (Bačka)
Sektor F (Banat)
Skupna dolžina meje [m]

86.516,10
90.312,50
121.255,56
44.315,71
623.243,63

V nadaljevanju navedene publikacije (MZZ-BR, 1933) je potem po vrsti po sektorjih od A do F z zaporedno navedbo oznak stebrov državnih mejnikov podrobno opisan potek državne meje po posameznih
katastrskih občinah, z nekaterimi dodatnimi opisi in opombami. Mejno linijo so označevali z mejnimi
stebri, oštevilčenimi in neoštevilčenimi, ter s kopicami zemlje (tako imenovanimi humkami) s količki
na sredini in s kopicami brez količkov. Oblike in dimenzije mejnih stebrov so bile različnih tipov, a enotno določene s štirimi tipi z oznakami A, B, C in D, ki so v publikaciji podrobno opisani. Iz navedene
publikacije je razvidno število postavljenih mejnih oznak po posameznih sekcijah.
V sektorju A, ki obsega celotno državno mejo v Prekmurju, so tako za označitev državne meje postavili:
––
––
––
––
––

653 oštevilčenih betonskih stebrov,
220 neoštevilčenih betonskih stebrov,
194 poligonskih točk,
26 trigonometričnih točk in
1488 kopic.

Pri tem je po dogovoru Kraljevina SHS postavila mejne oznake v sektorjih A, C in E, Madžarska pa v
sektorjih B, D in F.
Opisana označitev državne meje z vkopanimi stebri in postavljenimi kopicami je bila tudi temelj za upoštevanje in evidentiranje državne meje v načrtih zemljiškega katastra v desetletjih po 2. svetovni vojni,
ko so slovenski geodeti v Prekmurju sistematično izvajali obsežne nove izmere.
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Slika 2: Karta državne meje med Kraljevino SHS in Madžarsko s prikazom mejnih sektorjev. Sektor A v celoti obsega državno
mejo v Prekmurju (MZZ-BR, 1933).

Slika 3: Primer skice iz zapisnika zamejičenja k. o. 24 Matjaševci iz leta 1963, kjer je z debelo linijo vrisana državna meja, ki je
prevzeta tudi kot meja katastrske občine. Na notranjih mejah katastrske občine so na skici vidni označeni in oštevilčeni
katastrski mejni kamni, postavljeni na ključnih lomnih točkah meje katastrske občine (vir: digitalni arhiv GURS, OGU MS).
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Pred temi izmerami so bili v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja sistematično izvedeni postopki določitve
območij katastrskih občin in zamejičenja ključnih lomnih točk njihovih mej z velikimi betonskimi mejniki.
Zapisniki teh postopkov in njihova grafična vsebina so bili za geodete v Prekmurju temeljna podlaga za
upoštevanje območij novih izmer v posameznih katastrskih občinah. Državna meja v teh zapisnikih ni
podrobno opisana, tako kot preostale meje katastrskih občin v državi, je pa iz opisov in grafične vsebine
zapisnikov jasno razvidno, da se državna meja neposredno upošteva kot katastrska meja, kar je seveda
logično. Primer skice zamejičenja iz takšnega zapisnika je na sliki 3.
3	Državna meja v novih zemljiškokatastrskih izmerah
Pri izvajanju novih zemljiškokatastrskih izmer katastrskih občin, ki ležijo ob državni meji, so geodeti
torej upoštevali mejno linijo državne meje kot prostorsko danost in kot skrajno mejo izmere ter so geodetsko skrbno izmerili tudi vse mejne stebre in kopice na državni meji in jih tudi vnesli v skice terenske
izmere in v same zemljiškokatastrske načrte. V nadaljevanju si zgolj za vzorec poglejmo nekaj tovrstnih
slikovnih primerov (slike od 4 do 8).

Slika 4: Primer izbora mejnega detajlnega lista arhivskega zemljiškokatastrskega načrta za k. o. 1 Hodoš na spletnem portalu
eZKN, ki deluje v državnem računalniškem oblaku in je brezplačno javno dostopen (vir: https://gis.gov.si/ezkn/).
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Slika 5: Primer grafičnega izseka iz zemljiškokatastrskega načrta k. o. 1 Hodoš, na katerem je vidna skladnost mej zemljiškokatastrske izmere iz leta 1959 z linijo državne meje. Vidne so oštevilčene kvadratne oznake mejnih stebrov in vmesne
okrogle oznake mejnih kopic (tako imenovanih humk) na državni meji (vir: https://gis.gov.si/ezkn/).

Slika 6: Primer izseka iz merske skice nove zemljiškokatastrske izmere k. o. 29 Serdica, kjer je na državni meji vidna skladnost
mej zemljiškokatastrske izmere iz leta 1961 z linijo državne meje. Vidne so tahimetrično posnete in oštevilčene oznake
mejnih stebrov neposrednega in posrednega zamejničenja državne meje (vir: digitalni arhiv GURS, OGU MS).
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Slika 7: Primer izseka iz digitalnega zemljiškokatastrskega načrta nove zemljiškokatastrske izmere k. o. 29 Serdica v vektorski
obliki s podloženim geolociranim skenogramom v rastrski obliki. Vidna je skladnost katastra z državno mejo. Mejni
stebri so evidentirani kot ZK-točke, katastrske meje na državni meji so evidentirane kot urejene meje (vir: GURS, OGU
Murska Sobota).

Slika 8: Primer topološko-kartografskega modela zemljiškokatastrskega načrta k. o. 50 Gerlinci iz leta 1998, na katerem je na
levi strani vidno območje komasacije in regulacije mejnega potoka Kučnica na državni meji z Avstrijo. V 80. in 90. letih
prejšnjega stoletja je bil zemljiški kataster v celotni dolžini Kučnice v vektorski grafiki že digitalno usklajen z državno
mejo (vir: GURS, OGU Murska Sobota).
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Iz gornjih vzorčnih slik je razvidno, da je bila državni meji v zemljiškem katastru in skladnosti katastrskih mej z državno mejo pri geodetskih izmerah in izdelavi analognih zemljiškokatastrskih načrtov ob
vsakokratnih izmerah in postopkih namenjena ustrezna strokovna skrb. Ko se je v 80. letih prejšnjega
stoletja tudi v naših krajih začel razvoj digitalnih tehnologij računalniške grafike, se je skrb za skladnost
podatkov katastrskih mej z državno mejo postopoma preselila tudi v digitalni svet. Skladnost zgolj na
analognih načrtih namreč ni več zadoščala za kakovostno geodetsko delo, treba je bilo položajno in
topološko uskladiti podatke tudi na ravni vektorske grafike in kasneje tudi na ravni atributnih podatkov
ZK-točk in mej. To obsežno nalogo smo v katastrskih občinah na meji z Avstrijo in Madžarsko v geodetski pisarni Murska Sobota izvajali večinoma v 90. letih prejšnjega stoletja, v prejšnjem desetletju pa
tudi v sodelovanju z Uradom za geodezijo.
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Kontrolnemu primerjalnemu pregledu digitalnih zemljiškokatastrskih podatkov geodetske pisarne in
podatkov evidence državne meje urada za geodezijo je sledil vnos ustreznih popravkov za uskladitev podatkov v sistemu D48/GK, ki smo jo dokončali z oštevilčenjem lomnih točk državne meje s številkami
ZK-točk, s pripisom oznak točk iz evidence državne meje v polje opomb baze ZK-točk, z določitvijo
linijskih ZK-točk presekov parcelnih mej z državno mejo, z določitvijo ustreznih upravnih statusov
ZK-točk – lomne točke državne meje z upravnim statusom »9 – urejena« in linijske točke presekov
parcelnih mej z upravnim statusom »0 – delno urejena« – ter z vnosom linije državne meje kot urejene
meje v zemljiški kataster. Za državno mejo z Avstrijo je bilo to delo opravljeno v celoti, za državno mejo
z Madžarsko pa je bila v celoti izvedena grafična topološka uskladitev mej, preostala zgoraj navedena
opravila pa do letos še niso bila izvedena v celoti.
4 	Aktualna naloga
Leta 2008 smo na geodetski upravi začeli voditi koordinate ZK-točk za nove zemljiškokatastrske meritve
tudi v sistemu D96/TM. V začetku letošnjega leta smo za vse katastrske občine na območju geodetske
pisarne Murska Sobota vsem ZK-točkam, ki dotlej še niso imele določenih koordinat D96/TM, izvedli
pripis koordinat D96/TM, izračunanih z vsedržavno trikotniško transformacijo, V4.0.
Kot je bilo navedeno že v uvodu, na geodetski upravi letos izvajamo nalogo Uskladitev podatkov zemljiškega
katastra z državno mejo. Na območju geodetske pisarne Murska Sobota smo kontrole in usklajevanje
zemljiškega katastra z državno mejo med majem in avgustom letos izvedli v celotni dolžini približno 90
kilometrov državne meje, in sicer v:
–– sektorjih I, II, III na meji med Slovenijo in Avstrijo od reke Mure do državnega tromejnika I/1 (= A1),
–– sektorju A med Slovenijo in Madžarsko med državnim tromejnikom A1 do državnega mejnika A357.
Naloga je bila izvedena v skladu z navodilom geodetske uprave št. 35311-26/2018-1 z dne 16. 4. 2018
in dopolnitvijo navodila št. 35311-26/2018-1A z dne 21. 6. 2018.
S primerjalnim pregledom podatkov in usklajevanjem je zagotovljeno, da so vsi lomi na državni meji v
zemljiškem katastru evidentirani kot ZK-točke z določenimi numeričnimi koordinatami (D48/GK in
D96/TM), ki so usklajene z državno mejo. ZK-točke, ki so tudi lomne točke državne meje, imajo določene enake koordinate, kot so koordinate lomnih točk državne meje (D48/GK in D96/TM). ZK-točke
presekov parcelnih mej z državno mejo med lomnimi točkami državne meje so določene kot linijske
točke v sistemih D48/GK in D96/TM.
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Na državni meji z Madžarsko so bile v okviru te naloge prevzete koordinate D96/TM lomnih točk državne
meje, potrjene v letu 2018 na meddržavni mejni komisiji, in so s tem nadomestile dosedanje koordinate
D96/TM, ki so bile doslej izračunane s transformacijo numeričnih koordinat ZK-točk iz sistema D48/
GK z uporabo državnega modela transformacije, V4.0. ZK-točke vseh presekov parcelnih mej z državno
mejo so bile zato med lomnimi točkami državne meje v okviru te naloge ponovno določene kot linijske
točke v sistemu D96/TM. V sistemu D48/GK se je ohranilo dosedanje identično stanje koordinat ZK
-točk, tako za lomne točke državne meje kot za linijske točke presekov parcelnih mej z državno mejo.
Pregleden prikaz obsega uskladitve zemljiškega katastra z državno mejo na območju geodetske pisarne
Murska Sobota je razviden s slike 9.

Slika 9: Pregledni prikaz podatkov o uskladitvi mej zemljiškega katastra z državno mejo s sosednjima državama Avstrijo in
Madžarsko na območju geodetske pisarne Murska Sobota. V spodnjem tabelaričnem delu slike je prikazan izsek iz
obsežnega seznama ZK-točk s koordinatami v sistemih D48/GK in D96/TM, v polju opomb pa so vpisane oznake
mejnih točk državne meje (vir: OGU Murska Sobota, 2018).
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5 Sklep
Kot zadnji korak smo za vse ZK-točke na državni meji izvedli še kontrolo koordinatnih odstopanj med
koordinatami D96/TM, izračunanimi iz koordinat D48/GK z vsedržavno trikotniško transformacijo, V4.0,
in koordinatami D96/TM, prevzetimi iz evidence državne meje (za celotno državno mejo z Madžarsko),
oziroma koordinatami D96/TM, določenimi v geodetskih elaboratih komasacij, ki smo jih evidentirali v
zadnjih letih na območju občine Tišina (na delih državne meje z Avstrijo). Vzorčni prikaz primerov koordinatnih odstopanj je razviden s slike 10. Koordinatna odstopanja so v skladu s pričakovanji in okvirno skladna
s predhodnimi analizami koordinatnih odstopanj, ki so bile za območje Prekmurja in Pomurja izvedene v
preteklih letih in tudi opisane v Geodetskem vestniku (Berk, Komadina in Triglav, 2011; Triglav, 2017).
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Slika 10: Prikaz značilnih vrednosti odstopanj koordinat D96/TM na državni meji od koordinat D96/TM, izračunanih z vsedržavno trikotniško transformacijo, V4.0. Zgoraj je primer odstopanj v k. o. 6 Čepinci na državni meji z Madžarsko, kjer
so bile prevzete koordinate D96/TM, določene z lastno transformacijo za državno mejo in potrjene na meddržavni
mejni komisiji. Spodaj je primer odstopanj v k. o. 117 Krajna na državni meji z Avstrijo, kjer so bile koordinate D96/TM
določene v komasaciji (vir: OGU Murska Sobota, 2018).
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Usklajevanje podatkov zemljiškega katastra s podatki evidence državne meje je s tem na območju geodetske
pisarne Murska Sobota za sedaj dokončano. Ko bodo v prihodnosti koordinate D96/TM, določene z
lastno transformacijo za državno mejo in potrjene na meddržavni mejni komisiji tudi za mejo Slovenije
z Avstrijo, bo treba v zemljiškem katastru izvesti podobne usklajevalne postopke na podatkih in ponovni izračun koordinat linijskih ZK-točk presekov parcelnih mej z državno mejo, kot smo jih tokrat že
izvedli za mejo z Madžarsko. Na meji z Madžarsko pa bo v prihodnje dodatno pozornost treba ciljno
nameniti predvsem geodetskim meritvam na območjih mejnih točk, kjer lahko koordinatna odstopanja
še zmanjšamo.
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