ODGOVORI NA VPRAŠANJA – VIDEO IZOBRAŽEVANJE »Primeri dobre in slabe prakse pri izdelavi
elaboratov zemljiškega katastra«
Ljubljana, 11.6.2020

1. Vprašanje: Ali bi geodetska uprava lahko obvestila lastnika parcele o spremembi podatka
bonitete na parceli, ki je v postopku parcelacije?
Odgovor: Ne. Načine obveščanja lastnikov parcel o spremembah podatkov določa ZEN (akt, obvestilo
ali ni obveščanja).
Če lastniki zahtevajo parcelacijo parcel je o določitvi novih parcel izdana odločba o parcelaciji. Po
dokončnosti odločbe se izvede vpis novih parcel in šele potem pripišejo podatki o boniteti, dejanski
rabi, KD, … . O pripisu podatkov novim parcelam, ki so nastale na zahtevo lastnikov parcel geodetska
uprava lastnike parcel posebej ne obvešča, saj je pripis podatkov novim parcelam posledica vložene
zahteve in dokončne odločbe o parcelaciji.

2. Vprašanje: vprašanje se je nanašalo na uporaba znaka pripadnosti in zapis parcelne številke
Odgovor: Za prikaz pripadnosti parcelnega dela k parceli se uporabi znak pripadnost Z. Za nazornejši
prikaz brisanega parcelnega dela se za parcele v postopku geodetske storitve na sestavini lahko prikaže
zapis parcelne številke v vsakem parcelnem delu. V brisanem parcelnem delu se z rdečo črto prečrta
parcelna številka. Prav tako je potrebno na skici ustrezno prikazati tudi katere ZKT se zaradi brisanja
parcelnega dela brišejo – zapis številke ZKT se prečrta z rdečo črto.
*Opomba: Vsebina odgovora bo vključena v okviru dopolnitev v Tehnične specifikacije.

3. Vprašanje: Kdaj se prikaz sprememb ZKP/ZKN izdela samo v črni barvi?
Odgovor: Sestavina prikaz sprememb ZKP/ZKN se nikoli ne izdela v črni barvi.
Kdaj se izdela sestavina je navedeno v Tehničnih specifikacijah:
Prikaz sprememb ZKP/ZKN se izdela takrat, ko ima vsaj ena zemljiškokatastrska točka različne (GE, GN)
in (E,N). Izdela se za območje, kjer:
o
o

se razlikujejo grafične koordinate in koordinate zemljiškokatastrskih točk ali
se zemljiški kataster vzdržuje z metodo vklopa.

Vsebina sestavine je novo (predlagano) stanje ZKP po geodetski storitvi prikazano s črno barvo in novo
(predlagano) stanje ZKN po geodetski storitvi v rdeči barvi. Rdeča barva v tej sestavini se uporabi za
prikaz ZKN in nima nobene povezave s prikazovanjem sprememb v ZKN oz. ZKP. Prikaz sprememb
ZKP/ZKN je vedno izdelan v črni in rdeči barvi. Če bi bila sestavina izdelana samo v črni barvi, bi
pomenilo, da so koordinate vseh ZKT (E, N in GE, GN), ki določajo del meje parcel v postopku enake. V
takem primeru se sestavina ne izdela.

Primer: ZKT 102421 (obkrožena na skici z zeleno) ima grafične koordinate (GE, GN) različne od
koordinat (E, N). Za vse ostale ZKT na predlagani meji velja, da so grafične koordinate enake
koordinatam (GE, GN =E, N).

SKICA

ZKT 102421: grafične koordinate različne od koordinat (GE, GN ≠ E, N), vse ostale ZKT grafične
koordinate enake koordinatam (GE, GN =E, N).
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