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01-UVOD 
 

1. Kaj je geodezija in katere so njene dejavnosti? 
 Geodezija je veda, ki se ukvarja z merjenjem in predstavitvijo Zemlje, vključno z njenim 

gravitacijskim poljem. 
 Dejavnosti v geodeziji: 

o Določitev velikosti in oblike Zemlje, 
o Določitev položaja v 3D prostoru. 
o Inženirske meritve, 
o Množični zajem prostorskih podatkov, 
o Evidentiranje nepremičnin, 
o Upravljanje, ocenjevanje in gospodarjenje z nepremičninami, 
o Urejanje prostora. 

 
 

2. Naštejte področja geodezije in jih na kratko opišite! 
 Geodetska astronomija – Določanje geografskih koordinat in azimut, vključuje 

merjenja do naravnih nebesnih teles (zvezde, lune, planeti…). Satelitska geodezija – 
Meritve do in med sateliti. 

 Temeljna geodetska izmera – Merjenje delov zemeljskega površja in določitev 
objektov v 3D prostoru. Povezuje merski in koordinatni prostor (vzpostavitev geodetske 
mreže). Končni produkt je geodetski načrt. Npr.: Vzpostavitev infrastrukture. 

 Geodezija v inženirstvu – Je metoda in kompleksno področje geodezije: Gradnja 
objektov, strojegradnja, kontrolne meritve… 

 Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija – Daljinsko zaznavanje: Znanost (umetnost) 
pridobivanja informacij o površju Zemlje, ne da bi z njo prišli v neposreden stik  
Sevana elektromagnetna energija. Fotogrametrija – Znanost (umetnost)  
pridobivanje zanesljivih podatkov ob objektu in okolju s pomočjo registriranja, merjenja 
in interpretacije fotografskih posnetkov. 

 Kartografija in topografija – Kartografija: Prikaz in opisovanje značilnosti 
zemeljskega površja z zemljevidi in kartami (taktilna kartografija=kartografija za 
slepe). Topografija: Opisovanje in prikazovanje značilnosti Zemeljskega površja s 
kartami in zemljevidi. 

 GIS – Geografski informacijski sistem: Zajemanje, hranjenje, vzdrževanje, 
posredovanje, analiza in prikaz prostorskih podatkov. 

 Urejanje in gospodarjenje z zemljišči, nepremičnine – Geodet sodeluje pri pravnem 
in tehničnem urejanju geodetske evidence; Zemljiščestavbanepremičnina 

 Prostorsko načrtovanje – Planiranje: Zemljiško urejanje, gradbeno-tehnično urejanje, 
ekološko in oblikovno urejanje; Vloga geodezije: vir prostorskih podatkov in analiz.  

 
 

3. Kaj je geodetska astronomija in kaj satelitska geodezija, s čim se strokovni področji 
ukvarjata? 
 Geodetska astronomija: Je temelj vseh preučevanj določitve oblike Zemlje. Ukvarja 

se z določevanjem geografskih koordinat in azimuta z astronomskimi metodami. 
Merjenje do naravnih nebesnih teles (lune, zvezde…). 

 Satelitska astronomija: Se ukvarja z reševanjem osnovne geodetske naloge na osnovi 
merjenje do in med umetnimi zemljinimi sateliti. Merjenje do umetnih nebesnih teles. 
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4. Opišite temeljno geodetsko izmero kot eno osnovnih področij geodezije! 
 Osnovna naloga temeljne geodetske izmere je določitev delov zemeljskega površja in 

objektov v 3D prostoru. 
 Postopek: Na zemeljski površini s klasičnimi in satelitskimi metodami geodetske 

izmere vzpostavimo geodetske mreže, ki tvorijo izhodišče – bazo izmere – koordinatni 
prostor. 

 Z detajlno izmero iz geodetske mreže zajemamo numerične podatke oblike 
zemeljskega površja in objektov v 3D merskem prostoru.  

 Združimo koordinatni in merski prostor. Končni rezultat so geodetski načrti (merila 
večja od 1:5000). 

 
 

5. S čim se ukvarja geodezija v inženirstvu? 
 Je mlado in kompleksno področje geodezije povezano z gradnjo objektov, strojegradnjo 

ter kontrolnimi merjenji. 
 Gradnja objektov: Geodetske dejavnosti v vseh fazah gradnje (zasnova, detajlno 

planiranje, zakoličba, izgradnja, nadzor). 
 Strojegradnja: Zagotovitev geometrije proizvodnih linij, kontrola delovanja robotov, 

kontrola dimenzij industrijskih proizvodov…).  
 Kontrolne meritve: Merjenje stabilnosti objektov – ugotavljanje premikov in 

deformacij – hibridni kontrolni merski sistemi. 
 
 

6. Kaj je daljinsko zaznavanje in kaj fotogrametrija? Kateri so glavni produkti teh 
strokovnih področij množičnega zajema (merjenja) prostora? 
 Daljinsko zaznavanje: Je znanost (umetnost) pridobivanja informacij o površju 

Zemlje, ne da bi z njo prišli v neposreden stik. Pri tem zaznavamo in zapisujemo odbito 
ali sevano elektromagnetno valovanje, ga obvladujemo, analiziramo in uporabimo v 
različnih aplikacijah. Produkti: Urbani toplotni tok. 

 Fotogrametrija: Predstavlja znanost (umetnost) in tehnologijo pridobivanja zanesljivih 
podatkov o fizičnih objektih in okolju s pomočjo postopkov registriranja, merjenja in 
interpretacije fotografskih posnetkov in vzorcev sevanja elektromagnetne energije ter 
ostalih pojavov. Produkti: DOF, Lidar, Merjenje deformacij jeklenega nosilca. 

 
 

7. Kaj je kartografija? 
 Kartografija je znanost in veda o razvoju, načinu prikaza, izdelavi in uporabi 

kartografskih prikazov površine Zemlje, drugih vesoljskih teles in nebesnega svoda ter 
objektov, stanj in pojavov povezanih s temi površinami. 

 Razdelitev:  
o Teoretična in praktična kartografija 
o Splošna in matematična kartografija 
o Analogna, digitalna, taktilna kartografija 

 
 



OG1 GEODEZIJA 20/21 01 

3 
Mile 

8. Kaj so geografski informacijski sistemi (GIS)? 
 GIS je informacijski sistem za zajemanje, hranjenje, vzdrževanje, posredovanje, analize 

in predstavitve prostorskih podatkov. Ključna komponenta vseh informacijskih 
sistemov so podatki. Če so ti vezani na prostor, so prednosti geodeta pri vzpostavljanju, 
obnavljanju in vzdrževanju GIS očitne. 

 
 

9. S čim se ukvarja prostorsko načrtovanje in kakšna je vloga geodezije pri tem? 
 To je interdisciplinarno področje, ki vključuje: 

o Prostorsko načrtovanje: Državna ali lokalna raven(Izvedbeni prostorski akti: 
državni in občinski lokacijski načrti, prostorski red občin). 

o Načrtovanje in urejanje strukture naselij, ruralnih območij. 
o Načrtovanje razvoja in prenove mest in vasi. 

 Načini urejanja:  
o Zemljiško urejanje (komasacije, melioracije…). 
o Gradbeno tehnično urejanje (zazidalni načrti). 
o Ekološko urejanje in oblikovno urejanje. 

 Vloga geodezije je predvsem zbiranje in organizacija prostorskih podatkov ter izvedba 
analiz. 
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02-OBLIKA IN DIMENZIJE ZEMLJE 
 

1. Kdo je prvi določil obliko Zemlje in kdo prvi velikost Zemlje? Razložite osnovno 
metodo določitve velikosti Zemlje! 
 Prvi, ki je določil obliko Zemlje je bil Tales (625 do 547 p.n.š.).  
 Prvi, ki je določil velikost Zemlje je bil Eratosten (276 do 195 p.n.š.). 
 Da je Zemlja okrogla so lahko sklepali z opazovanjem ladje, kako se odmika od obale. 
 Dimenzije Zemlje so določali na osnovi merjenega središčnega kota in dolžine temu 

kotu pripadajočega loka. 
 
 

2. Kako so skozi zgodovino dopolnjevali metodo izmere velikosti Zemlje in s tem 
natančnost njenih dimenzij? 
 Eratosten je določil dimenzije Zemlje na osnovi merjenega središčnega kota in dolžine 

temu kotu pripadajočega loka. Ta metoda se je ohranila vse do danes. 
 Kasneje so za izračun velikosti Zemlje uporabljali ni stopinjskih merjenj (Bessel). 

 
 

3. Kaj je geoid in kako je določen? 
 Geoid je izhodiščna ekvipotencialna ploskev, to je ploskev, ki je v vsaki svoji točki 

pravokotna ma vektor sile teže in sovpada s srednjim nivojem morske gladine. 
 Vpliv centripetalne in centrifugalne sile in nehomogenosti mase: 

o Ekvipotencialne ploskve niso paralelne, vertikale so krivulje. 
o Ploskev je analitično neopisljiva. 
o Določitev: astronomske, geodetske, geofizikalne meritve. 
o Opišemo ga tako, da ploskev primerjamo z analitično opisljivo ploskvijo – 

numerični opis. 

 
 
 

4. Kaj je Zemljin rotacijski elipsoid in kako je določen? 
 Rotacijski elipsoid je matematično definirana ploskev, ki nastane z rotacijo elipse 

meridijanov okrog male polosi. Rotacijska os je običajno vzporedna rotacijski osi 
Zemlje.  

 Ima dve prostostni stopnji; Primerna primerjalna ploskev ob dobrem sovpadanju z 
geoidom; Vertikalna odstopanja od ploskve geoida so odvisna od dimenzij elipsoida (do 
100m).  
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5. Kaj je Zemljina krogla in kako je določena? 
 Krogla je najenostavnejša ploskev, s katero opišemo Zemljo. Dimenzije Zemljine 

krogle so odvisne od izbranega elipsoida; Izbran Zemljin elipsoid v celoti 
aproksimiramo s kroglo. 

 Povezava: GEOID  (geoidna višina) ELIPSOID  (radij) KROGLA 

 𝑅 =     ENAKOST POVRŠIN 

 𝑅 = √𝑎 𝑏    ENAKOST VOLUMNOV 
 𝑅 = √𝑀 ∗ 𝑁    SREDNJI RADIJ UKRIVLJENOSTI V TOČKI T 

 
 
 

6. Katere so osnovne ploskve, s katerimi opišemo obliko in velikost Zemlje in kako so 
med sabo povezane? 
 Osnovne ploskve s katerimi opišemo obliko in velikost Zemlje so geoid, elipsoid in 

krogla. 
 Povezava geoid-elipsoid: ∑ 𝑁 = 0; 𝑉 = 𝑉 ENAKOST VOLUMNOV 
 Povezava elipsoid-krogla: Dimenzije Zemljine krogle so odvisne od izbranega 

elipsoida. ENAČBI IZ PREJŠNJEGA VPRAŠANJA: ENAKOST POVRŠIN IN 
ENAKOST VOLUMNOV. 

 Za ta odgovor ne vem, če je pravilen. 
 
 

7. Kako lahko s sistemom GPS (GNSS) določimo nadmorsko višino? 
 Ni odgovora na prosojnicah. Mogoče je, samo nisem opazil. 

 
 

8. Zakaj bi ob neupoštevanju geoida višina Triglava izmerjena z GPS znašala približno 
2912m? 
 Ni odgovora na prosojnicah. Mogoče je, samo nisem opazil. 



Poglavje 3 Koordinatni sistemi v geodeziji – vprašanja in namigi 

1. Katere koordinatne sisteme, definirane na elipsoidu ali krogli ter na ravnini uporabljamo v geodeziji? 
Namig: naštejete 3 koordinatne sisteme na sferi (elipsoidu ali krogli) ter na ravnini. Vsak koordinatni sistem na kratko opišete 
s skico ter poveste, s katerimi koordinatami je točka v koordinatnem sistemu določena. 

Koordinatni sistemi na elipsoidu, krogli: 

-Geografski koordinatni sistem 

 Izhodišče: Presečišče ničelnega meridiana in ničelne paralele  

Koordinati: -Geografska širina  (B) točke T je kot, ki ga oklepa normala na referenčno ploskev skozi to točko in ravnina ekvatorja. 

                    - Geografska dolžina  (L) točke T je kot, ki ga oklepata ravnina ničelnega meridiana in ravnina krajevnega meridiana točke T. 

Enota je stopinja.  

Smer Azimut A 

 

-Globalni pravokotni koordinatni sistem 

Izhodišče je težišče Zemlje. 

 Koordinatne osi : 

-os Z sovpada s srednjim položajem rotacijske osi, orientirana proti severu  

-os X definirata težišče Zemlje in presečišče ekvatorske ravnine in meridianske ravnine Grenwicha na elipsoidu  

-os Y je pravokotna na ZX ravnino, sistem dopolnjuje v desnosučen 

 Koordinate: 

 -koordinata x je oddaljenost od ZY ravnine  

-koordinata y je oddaljenost od meridianske ravnine Grenwicha  

-koordinata z je oddaljenost od ekvatorialne ravnine Enota je meter. 

 
 

 



-Soldnerjev koordinatni sistem 

Izhodišče presečišče krajevnega meridiana in nanj izbrane pravokotnice (običajno ekvator).  

Koordinatni osi sta liniji na referenčni ploskvi  

-os X določa glavni meridian (izbrani krajevni meridian), orientirana proti severu  

-os Y os določa pravokotnica na glavni meridian,  

Koordinati sta dolžini geodetskih linij na referenčni ploskvi  

-koordinata y je oddaljenost od glavnega meridiana  

-koordinata x je oddaljenost od ekvatorja, merjena na gl. meridianu  

Enota je meter.  

Smer - Smerni kot  

 

 

 Koordinatni sistemi na ravnini : 
-Pravokotni koordinatni sistem - T (y, x) 

               - Gau-Krügerjev koordinatni sistem 

               - UTM koordinatni sistem  

Izhodišče presečišče osi Y in osi X  

Koordinatni osi sta medseboj pravokotni premici na ravnini  

-os X abscisa  

-os Y ordinata  

Koordinati sta dolžini geodetskih linij na ravnini (daljica)  

-koordinata y točke T je oddaljenost točke od X osi  

-koordinata x točke T je oddaljenost točke od Y osi  

Enota je meter. 

Smer - Smerni kot  

 

-Polarni koordinatni sistem - T(, S) T(, S) 

Posebnost: lokalni koordinatni sistem v merskem prostoru!  

Koordinatni osi določata : 

- izhodišče  

- orientacija (začetna smer)  

Koordinatni sta dolžini geodetskih linij na ravnini (daljica)  

- kot  je kot, ki ga oklepata začetna smer in smer proti izbrani točki ali  

                  kot  je kot, ki ga oklepata smer pozitivnega kraka X osi in smer proti izbrani točki,  

- dolžina S je horizontalna oddaljenost točke od izhodišča.  

Enoti sta stopinja in meter. 



2. Opišite geografski/globalni pravokotni koordinatni sistem (Soldnjerjev koordinatni sistem je pomemben 
za razumevanje Gauss-Krugerjevega in UTM koordinatnega sistema, o njem na izpitu ne sprašujem)!  

Namig: vsak koordinatni sistem določajo izhodišče, koordinatne osi, pomen in zapis koordinat ter enota, v kateri koordinate izrazimo. 
Skica koordinatnega sistema z oznakami izhodišča in osi je nujni sestavni del opisa. Vprašanje se bo nanašalo samo ali na geografski ali 
na globalni pravokotni koordinatni sistem. 

 

-Geografski koordinatni sistem 

 Izhodišče: Presečišče ničelnega meridiana in ničelne paralele  

Koordinati: -Geografska širina  (B) točke T je kot, ki ga oklepa normala na referenčno ploskev skozi to točko in ravnina ekvatorja. 

                    - Geografska dolžina  (L) točke T je kot, ki ga oklepata ravnina ničelnega meridiana in ravnina krajevnega meridiana točke T. 

Enota je stopinja.  

Smer Azimut A 

 

-Globalni pravokotni koordinatni sistem 

Izhodišče je težišče Zemlje. 

 Koordinatne osi : 

-os Z sovpada s srednjim položajem rotacijske osi, orientirana proti severu  

-os X definirata težišče Zemlje in presečišče ekvatorske ravnine in meridianske ravnine Grenwicha na elipsoidu  

-os Y je pravokotna na ZX ravnino, sistem dopolnjuje v desnosučen 

 Koordinate: 

 -koordinata x je oddaljenost od ZY ravnine  

-koordinata y je oddaljenost od meridianske ravnine Grenwicha  

-koordinata z je oddaljenost od ekvatorialne ravnine Enota je meter. 

 
 

 

 



3. Kako sta v geodeziji definirana pravokotni in polarni koordinatni sistem na ravnini? 

Namig: isto kot pri odgovoru na vprašanje 2; dodatno definirate povezavo med pravokotnim in polarnim ravninskim koordinatnim 
sistemom. 

 

-Pravokotni koordinatni sistem - T (y, x) 

               - Gau-Krügerjev koordinatni sistem 

               - UTM koordinatni sistem  

Izhodišče presečišče osi Y in osi X  

Koordinatni osi sta medseboj pravokotni premici na ravnini  

-os X abscisa  

-os Y ordinata  

Koordinati sta dolžini geodetskih linij na ravnini (daljica)  

-koordinata y točke T je oddaljenost točke od X osi  

-koordinata x točke T je oddaljenost točke od Y osi  

Enota je meter. 

Smer - Smerni kot  

 

-Polarni koordinatni sistem - T(, S) T(, S) 

Posebnost: lokalni koordinatni sistem v merskem prostoru!  

Koordinatni osi določata : 

- izhodišče  

- orientacija (začetna smer)  

Koordinatni sta dolžini geodetskih linij na ravnini (daljica)  

- kot  je kot, ki ga oklepata začetna smer in smer proti izbrani točki ali  

                  kot  je kot, ki ga oklepata smer pozitivnega kraka X osi in smer proti izbrani točki,  

- dolžina S je horizontalna oddaljenost točke od izhodišča.  

Enoti sta stopinja in meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kaj so kartografske projekcije in kako jih razdelimo? 

Namig: kartografske projekcije delimo v osnovi na dva načina – glede na vrsto deformacij in glede na projekcijsko ravnino. Ko naštevate 
vrsto npr. perspektivna projekcija poveste, na katero projekcijsko ploskev (ravnino) se sfera projecira in narišete enostavno skico. Pri 
navajanju projekcij glede na vrsto deformacij gre seveda brez skice, napišete pa, katera količina ohranja svojo velikost pri projeciranju. 

 

Prehod z ukrivljene referenčne ploskve na ravnino. 

Definicija: Kartografska projekcija je analitična preslikava prostorskih (3D) točk z elipsoida ali krogle na ravnino 
(2D karto). Definirana je z matematično zvezo med koordinatami točk na referenčni ploskvi in koordinatami 
identičnih točk, prikazanih na projekcijski ravnini. 

 

Razdelitev projekcij glede na vrsto deformacij: 

 • konformne (enakost kotov)  

• ekvidistantne (enakost oddaljenosti med točkami)  

• ekvivalentne (enakost površin)  

• pogojne 

 

Projekcije glede na vrsto projekcijske ravnine: 

- Perspektivne projekcije (pomožna projekcijska ploskev je ravnina). 

 
- Stožčne (konusne) projekcije (pomožna projekcijska ploskev je plašč stožca - prikaz manjših delov Zemlje). 

 
-Valjne (cilindrične) projekcije (Pomožna projekcijska ploskev je plašč valja - prikaz Zemlje kot celote  

                                                                                                                                       - natančen prikaz delov Zemlje). 

 
 

 

 

 



5. Kaj je projekcijska ravnina in kako projekcije razdelimo glede na vrsto projekcijske ravnine? 

Namig: malo manj obsežno vprašanje kot 4. Napišete definicijo projekcijske ravnine. Pri navajanju posamezve vrste isto kot pri 
odgovoru na vprašanje 3 – opis in skica. 

 

Definicija: Kartografska projekcija je analitična preslikava prostorskih (3D) točk z elipsoida ali krogle na ravnino 
(2D karto). Definirana je z matematično zvezo med koordinatami točk na referenčni ploskvi in koordinatami 
identičnih točk, prikazanih na projekcijski ravnini. 

 

Projekcije glede na vrsto projekcijske ravnine: 

- Perspektivne projekcije (pomožna projekcijska ploskev je ravnina). 

 
- Stožčne (konusne) projekcije (pomožna projekcijska ploskev je plašč stožca - prikaz manjših delov Zemlje). 

 
-Valjne (cilindrične) projekcije (Pomožna projekcijska ploskev je plašč valja - prikaz Zemlje kot celote  

                                                                                                                                       - natančen prikaz delov Zemlje). 

 
 

6. Kaj je Gauss Krügerjeva projekcija - navedite osnovne značilnosti! 

Odgovor bi se lahko glasil takole: 

Gauss Krügerjeva projekcija je: 

- prečna cilindrična projekcija. Sfera (zemeljska krogla ali elipsoid) in projekcjska ravnina, ki je horizontalno položen valj, se 
dotikata v meridianu, ki mu pravimo dotikalni meridian.  

- centralna in konformna, saj je center projeciranja v središču Zemlje, pri preslikavi na plašč valja pa se ohranjajo koti 
(velikost kota na sferi je enaka velikosti kota na valju) 

- projekcija meridianskih con - ker se ploskvi sfere in valja z oddaljenostjo od dotikalnega meridiana vse bolj oddaljujeta in 
se s tem večajo deformacije, je samo del sfere smiselno preslikati na valj. Definirana je meridianska cona – del krogle ali 
elipsoida, ki ga omejujeta dva meridiana. Širina te cone je 30, kar pomeni, da je razlika v geografski dolžini med 
meridianoma 30. (Za razumevanje: Torej, če bi želeli celotno Zemlji prikazati v tej projekciji, bi bilo potrebno Zemljo 
preslikati na 120 valjev (120 = 360/3). Toliko je meridianskih con v tej projekciji.) 

In skica: 

 



- dodatno (neobvezno): ker se vse dimenzije razen kotov (dolžine in površine) pri projeciranju povečajo, koordinate v tej 
projekciji zmanjšamo tako, da jih pomnižimo z 0.9999, kar pomeni, da razdalje zmanjšamo za 10 cm na 1 km. 

 

7. Kako je v osnovi definiran Gauss-Krügerjev koordinatni sistem? 

Namig: isto kot pri odgovoru na vprašanje 2, le da ravninski pravokotni koordinatni sistem povežete z meridiansko cono. 

 

Gau-Krügerjev koordinatni sistem - T (y, x) 

 Izhodišče presečišče slike krajevnega meridiana in ekvatorja. 

 Koordinatni osi sta liniji na projekcijski ravnini  

-os X določa slika dotikalnega meridiana na projekcijski ravnini - orientirana proti severu  

-os Y določa slika ekvatorja na projekcijski ravnini - smer E  

Koordinati sta dolžini geodetskih linij na projekcijski ravnini  

-koordinata y točke T je oddaljenost točke od dotikalnega meridiana z modifikacijo 500.000 m proti vzhodu  

-koordinata x točke T je oddaljenost točke od ekvatorja (z modifikacijo 5.000.000 m proti jugu)  

Enota je meter.  

Smer - Smerni kot  

 

8. Kako je določen geodetski višinski koordinatni sistem glede na geoid in elipsoid? 

Namig: isto kot pri odgovoru na vprašanje 2 – koordinatni sistem ima izhodišče (geoid ali elipsoid), eno koordinatno os, koordinato in 
enoto. Narišete sliko in poveste kako sta elipsoidna višina in nadmorska višina povezani. 

Izhodišče napogosteje geoid (kvazigeoid, elipsoid).  

Koordinatna os je normala na osnovno višinsko ploskev  

-prostorska krivulja - vertikala v primeru višine nad geoidom  

-prema linija v primeru elipsoidnih višin.  

Enota je meter. 

 
Potrebno je vedeti, kaj je to vertikala - pravokotnica na ekvipotencialne ploskve in zato tudi na geoid. Ker so 
ekvipotencialne ploskve nevzporedne, je vertikala ukrivljena linija. Vertikala predstavlja "koordinatno os" 
višinskega sistema oz. smer merjenja višin v odnosu na geoid. Višina je definirana v Zemljinem težnostnem 
polju, v katerem živimo in merimo. Višina v težnostnem polju je nadmorska višina H in je enaka dolžini 
vertikale od točke, katere višina nas zanima,  do točke, v kateri se vertikala dotakne geoida.  

Zgodba se ponovi v drugem višinskem kordinatnem sistemu. Tu je izhodišče elipsoid, "koordinatna os" je 
pravokotnica (normala) na elipsoid. Ta je za razliko od vertikale premica, koordinatna os je orientirana 
navpično navzgor. Višina točke v tem sistemu je elipsoidna višina h, ki je oddaljenost točke od referenčnega 
elipsoida  oz. dolžina normale med točko, katere višina nas zanima in presečiščem normale te točke z 
referenčnim elipsoidom. Povezavo med nadmorsko višino in elipsoidno višino določa geoidna višina N, ki ji 
rečemo tudi geoidna ondulacija - tako poimenovanje zato, ker geoid valovi oz. ondulira glede na ploskev 
elipsoida. 
 

 



9. Kako sta definirana horizontalni in višinski koordinatni sistem Slovenije? 
Namig: ravninski koordinatni sistem je Gauss Krügerjev koordinatni sistem. Na kratko opišete projekcijo in koordinatni sistem (tudi skica), poveste da 
poznamo starega in novega in da je razlika le v referenčni ploskvi – torej drug elipsoid in v oznaki in zapisu koordinat (glej vaje). Višinski koordinatni 
sistem je sistem nadmorskih višin, napišete kaj je izhodišče (vezano na datum 10.10.2010) in katere višine uporabljamo – kaj te višine pomenijo. 

V Sloveniji sta definirana dva ločena koordinatna sistema to je horizontalni koordinatni sistem, se pravi ravninski 
koordinatni sistem na ravnini kartografske projekcije in višinski koordinatni sistem. 

Ravninski koordinatni sistem je sistem, ki izhaja iz Gauss Krugerjevega koordinatnega sistema. Slovenija je prikazana na 
meridianski coni, izhodišče koordinatnega sistema je presečišče ekvatorja in dotikalnega meridiana. Koordinata točke R je 
določena s koordinatama Yr in Xr oziroma pri novem zapisu z Er (east)  in Nr (north). Pomeni isto, zapis je drugačen samo 
za to da vemo, da gre za stari in novi koordinatni sistem. 

Razlike med starim in novim horizontalnim koordinatnim sistemom je zelo majhna. Bistvena razlika je v elipsoidu, kjer je 
star vseboval Besselov elipsoid, novi pa ima GRS 80. Prav tako je glavna razlika poimenovanje, star koordinatni sistem se 
imenuje D48/GK, novi pa se imenuje D96/TM . Pri starem črke GK pomenijo (Gauss Krugerjevo projekcijo), pri novem pa 
TM- (prečno Mercatorjevo). 

Ker se je včasih izhodišče koordinatnega sistema merilo s pomočjo opazovanja zvezd in merjenja časa, se je danes s 
sodobno tehniko ta napaka popravila kar je povzročilo približno spremembo v Y-smeri za -370m in v X-smeri za +485m. 

 

Slovenski višinski koordinatni sistem smo definirali leta 2010 in sicer na osnovi merjenja gladine morja v Kopru. Do tega 
leta smo imeli višinski sistem vezan na izhodišče v Trstu. Razlika v teh dveh višinskih sistemih je 15,5 cm. Zato moramo 

paziti pri kakšnji gradnji kateri višinski sistem uporabljamo, da nam slučajno voda nebi tekla v napačno smer😉.  

 

Dodatno pojasnilo - tekst prekopiran s foruma spletne učilnice za pomoč pri odgovoru – razlaga prosojnic: 

Prosojnica 37: 

Slika na levi prikazuje, kako sta postavljeni osi državnega horizontalnega koordinatnega sistema. Koordinatni osi sta sliki ekvatorja in dotikalnega 
meridiana 5. meridianske cone na projekcijski ravnini. Os Y bi morala biti veliko nižje več kot 5.000.000 m proti jugu. Tam j e ekvator. Os X pa "prereže" 
Slovenijo na polovico, 15. E meridian poteka ravno po sredini. Da se izognemo negativnim vrednostim v Gauss-Krugerjevem koordinatnem 
sistemu, y koordinatam prištejemo vrednost 500.000 m., kar je zapisano na sliki horizontalno. Ker so vse točke v Sloveniji od ekvatorja oddaljene več kot 
5.000.000 m, lahko vsem koordinatam x to vrednost odštejemo in s tem poenostavimo zapis koordinate - to je označeno z modro ob koordinatni osi X. 

Slika na desni pokaže, kako razberemo (odčitamo) horizontalne koordinate točke na topografski karti.  

 

 

 

 

 

 



Prosojnica 39: 

Zaradi drugega elipsoida (GRS80 prej Bessel) in zamaknjenega izhodišča novega državnega horizontalnega koordinatnega sistema so vrednosti koordinat 
iste točke v obeh sistemih zelo različne. Te razlike so okrog 485 m v smeri sever - jug in 370 m v smeri vzhod - zahod. Slika na prosojnici kaže, kako je 
Slovenija "premaknjena" proti severo-zahodu. Rdeča linija opisuje del naše obale v starem, modra pa v novem koordinatnem sistemu. Slovenija seveda 
fizično ostaja na istem mestu :-). 

 

Prosojnica 40: 

Zamik novega glede na stari koordinatni sistem je različen glede na to, kje v Sloveniji se nahajamo. Te razlike so posledica različnih elipsoidov kot 
referenčnih ploskev pa tudi položajnih napak starih geodetskih izmer. Slika prikazuje izolinije enakih zamikov - modre v smeri sever jug in rdeče v smeri 
vzhod zahod. Na osnovi take slike bi teoretično lahko stare koordinate preračunali v nove in obratno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradivo je last Tadeja Traunerja, kakršnokoli posredovanje gradiva je možno samo z njegovo potrditvijo. 
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Poglavje 4Geodetske točke in geodetske mreže– vprašanja in namigi 

1. Kaj je geodetske točka, kako geodetske točke lahko razdelimo in čemu nam služijo? Na kakšen način 
stabiliziramo geodetske točke (dva primera - skice)? Namig: S svojimi besedami povzamete definicijo na prosojnici 2, jih 
razdelite v tri skupine in na osnovi moje dodatne razlage BBB razložite, čemu nam služijo. Izberite dva primera stabilizacij (položajna – višinska) na 
prosojnicah 3 do 12 in ju skicirajte. 

Geodetska točka je točka, v naravi označena s trajno stabilizacijo, na načrtu in karti pa s topografskim 
znakom in ima določene koordinate v izbranem koordinatnem sistemu. 

Razdelitev 

 položajne geodetske točke (y, x, H)  (trigonometrične, poligonske) 
 višinske geodetske točke (reperji) (H) 
 GNSS geodetske točke (ɸ,, h)(y, x, H), (e, n, H) 

Položajne geodetske točke:  Poligonska točka  in opazovalna točka 

 

2. Kako stabiliziramo geodetske točke (trije primeri - skice) in kaj je topografija geodetske točke?  
Namig: Izberite tri primere stabilizacij (položajna – višinska) na prosojnicah 3 do 12 in ju skicirajte. Na osnovi moje razlage 
BBB razložite z besedami, kaj je to topografija geodetske točke (primeri prosojnice 13 do 17). 
 

Način stabilizacije je predpisan ali izbran glede na zahteve projekta. Višinske geodetske točke, reperji, 
so v naravi označeni s stalnimi oznakami – čepi, ki so vzidani v stalne in trdne objekte. V naravi pa se 
uporabljajo talni ali samostojni reperji. 

 
3. Kaj je geodetska mreža? Zakaj geodetske točke povezujemo v geodetske mreže in kako (primeri - skice)? 
Namig: Zapišite definicijo geodetske mreže (prosojnica in razlaga BBB) in povejte, kaj pomeni povezava. Odgovor na 
vprašanje kako jih povežemo je v bistvu opis geodetskih mrež glede na obliko v kombinaciji z vrsto povezave (količinami, 
ki jih merimo v mreži).  

Geodetska mreža je skupina med seboj povezanih geodetskih točk iste vrste. 

 
 
 



4. Kaj so geodetske mreže in kako jih razdelimo (skice)? 
Namig: Zapišite definicijo geodetske mreže in opišite tri načine razdelitve: glede na namen, glede na obliko in glede na 
obseg. 

Geodetska mreža je skupina med seboj povezanih geodetskih točk iste vrste. 

Razdelitev 

 glede na namen: 

- horizontalne (položajne) geodetske mreže 
- višinske (nivelmanske) geodetske mreže 
- trirazsežne geodetske mreže 
- gravimetrične mreže 

 glede na obliko (način povezovanja točk): 

- trigonometrične mreže 
- poligonske mreže 
- nivelmanske mreže 
- GPS mreže 

 Glede na obseg: 

- Globalne mreže 
- Državne mreže 
- Lokalne mreže 

5. Kaj so globalne geodetske mreže, kakšen je lahko njihov namen in s katerimi metodami meritev jih 
vzpostavimo? 
Namig: Odgovorite na osnovi preglednice prosojnice 20 in dodatne BBB razlage.  

Globalne geodetske mreže so Zemlja, kontinent, skupina držav.  

Namen : 

 oblika Zemlje– ref. Ploskve 
 globalni koordinatni sistem 
 podpora delovanju GMS 
 raziskave morja 

Metode: VLBI, LR, GPS, ... 

 
6. Kaj so državne geodetske mreže, kakšen je njihov namen in s katerimi metodami jih vzpostavimo? Katere 

primere državnih geodetskih mrež poznate? 
Namig: Odgovorite na osnovi preglednice prosojnice 20 in slik na prosojnicah 23 do 27 ter dodatne razlage BBB.  

Obseg državne mreže je skupina držav in država.  

Namen:  

 lokalne referenčne ploskve  

 državni koordinatni sistem  



 državna topografska izmera 

 katastrska izmera 

Metode :  

 satelitske metode (GPS) 
 terestrične metode 

 
7. Kaj so lokalne geodetske mreže, v čem se razlikujejo od globalnih in državnih? Kakšen je namen lokanih 

geodetskih mrež (navedite tri primere)?  
Namig: Odgovorite na osnovi preglednice prosojnice 20 in slik na prosojnicah 28 do 40 ter dodatne razlage BBB. 

Obseg lokalne geodetske mreze je: 

 geološka enota, stičišče 

 območje gradnje  
 objekt 

namen: 

 geodinamika-lokalno  
 precizna detajlna izmera 
 zakoličba 
 merjenje premikov 

 

8. Izberite primer lokalne geodetske mrež, skicirajte obliko mreže in razložite njen namen! 
Namig: Na osnovi primerov s prosojnic 28 do 40 si ustvarite idejo in jo razložite.  

 

Glede na namen in glede na specifične zahteve posameznih projektov umestitev objektov oz. infrastrukture v 
prostor ali zaradi spremljanja deformacij na obstoječih objekt oz. infrastrukturi je v praksi za vsako delovišče 
potrebno vzpostaviti lokalno geodetsko mrežo 
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Poglavje 5Teorija geodetskih meritev– vprašanja in namigi 

1. Kaj je merjenje, kaj definira merski postopek? 
Namig: Zapišite definicijo merjenja in razložite vlogo človekovih veščin, tehnologije, matematičnih in statističnih metod v 
postopku merjenja. 

Merjenje je primerjava dveh istovrstnih količin, od katerih je ena količina enota ali etalon. Rezultat 
merjenj je mersko število = merjena količina/etalon 

Merski postopek definirajo 

• človekove veščine: izkušenost, subjektivna natančnost 
• tehnološke rešitve: hitrost, objektivna natančnost, "lažje" rešitve 
• matematični algoritmi: eksaktnost izračuna, istočasna obdelava množice merskih podatkov, 

možnost moduliranja, analiz, testiranj.. 

Merske vrednosti (merska števila) podajamo: 

• numerično 
• grafično 

2. Kaj je meter in kaj merski trak? Kako je bil meter definiran prvotno in kako danes? 
Namig: Zapišite definicijo metra, merski trak je pripomoček za merjenje dolžin. Razložite prvotno definicijo metra – kako 
so določili njegovo velikost in povejte, da je danes dolžina en meter vezana na svetlobno hitrost. Številke svetlobne 
hitrosti ne boste znali na pamet. 

Meter je osnovna merska enota za dolžino. (stare enote za dolžino: stadij, laket, parni korak, ... 
skodelica čaja ...) 

Zgodovina: 

1791: komisija za mere in uteži  

- določiti mednarodno enoto za dolžino 
- enota za dolžino naj bo določena na osnovi dolžine meridiana 
- enota naj se imenuje meter 
- 1 meter bo 10 milijonti del kvadranta meridiana, ki poteka preko Francije 

1872: 1 meter je oddaljenost med dvema črticama, ki sta urezani na metalni palici zlitine iridija (10%) 
in platine (90%) pri temperaturi 0 0C – prameter. 

1960: 1 meter je 1650763.73 valovnih dolžin oranžno rdeče svetlobe, ki jo seva atom kriptona (86Kr) 
pri prehodu s stanja 2p10 na 5d5. 

1983: 1 meter je dolžina poti, ki jo preteče svetloba v vakuumu v času 1/299792458 s. (17. 
generalna konferenca za mere in uteži) 

 

 
 



3. Kaj so pogreški in kako jih razdelimo glede na način nastanka? Navedite en primer za vsako vrsto 
pogreška! 
Namig: Na prosojnici 11 boste našli razlago, kaj so to pogreški. Grobe, sistematične in slučajne pogreške naštejte in opišite 
s kakšnim stavkom, tako da mi bo jasno, da jih razumete in navedite po en primer za vsako vrsto pogreška (prosojnice in 
predavanja BBB). 

Meritve so vedno obremenjene s pogreški! 

Pogreški so vplivi na merjenje in izračun kot posledica nepopolnosti instrumentarija, metode dela, 
neizkušenosti izvajalca meritev ... nepopolnosti matematičnega algoritma... Pogreški so merilo za 
natančnost (točnost) rezultatov merjenih in izračunanih količin! 

Grobi pogreški:  

Vzroki: pokvarjen instrument, nepazljivost pri delu, napačna metoda meritev ... 

Primeri: napačno čitanje in zapis, napačno viziranje ...  

Sistematični pogreški: 

Vzroki: nepopolnost instrumenta, premajhna pazljivost pri delu, neupoštevanje pogojev okolja ... 

Primeri: spremenjena merska frekvenca ER, ukrivljenost Zemlje ... 

Slučajni pogreški: 

Vzroki:  nepopolnost instrumenta, omejene sposobnosti operaterja, spremenljivi zunanji vplivi ... 

 
4. Kako se izognemo grobim pogreškom v meritvah, kako zmanjšamo vpliv sistematičnih pogreškov in kaj 
nam povedo slučajni pogreški? 
Namig: Grobe pogreške odpravimo z uporabo »principa kontrole« - razložite, sistematične zmanjšamo z uporabo 
justiranih (servisiranoi) instrumentov, izračunom vplivov okolja ..., slučajni pogreški pa so neobhodni. Na osnovi analize 
slučajnih pogreškov je mogoče vrednotiti kakovost končnih rezultatov. Čim večji so ti pogreški, tem slabši so rezultati. 
Razložite. 

Grobe pogreške odpravimo z uporabo »principa kontrole: 

- ponavljanje merjenj na isti ali na različne načine 
- merjenje opravita različni osebi 
- izvedemo nadštevilna merjenja 
- meritve kontroliramo z računskimi kontrolami 

Sistematične meritve se nebistveno razlikujejo od pričakovanih vrednosti, z združevanjem meritev se 
velikost vpliva veča! 

Postopek izločitve: 

- preizkušanje instrumentov in upoštevanje korekcij, 

- izračun na osnovi meritev pogojev okolja (T, p, e, g ...), 

- izbira primerne merske metode (girusna ...) ... 



Slučajni pogreški so posledica slučajnih (naključnih) pojavov, ki vplivajo na meritve! Ti pojavi so 
neznani in izven kontrole operaterja! 

Lastnosti:  

 majhni, so slučajne količine, vpliv je neizogiben 

 podrejajo se zakonu verjetnosti 
- nikoli ne presežejo določene meje 
- število negativnih in pozitivnih slučajnih pogreškov je enako 
- aritmetična sredina slučajnih pogreškov konvergira k 0 
- pogreški si sledijo brez vsakršnega reda 
- z večkratnim merjenjem vpliv pogreškov zmanjšamo ... 

 
5. Kaj je točnost in kaj natančnost? Ali so lahko meritve obremenjene s pogreški »točne«? 
Namig: Streljanje v tarčo ... puška in strelec. Napaka puške (sistematični pogrešek) onemogoča točen zadetek ... Meritve, 
pri katerih ni grobih in sistematičnih pogreškov (teoretično) so točne – pogoj – z dovolj velikim številom meritev se 
približamo točni vrednosti merjene količine. 

 
6. Kaj je standardni odklon izmerjene vrednosti? Kaj nam pove? Pri katerih geodetskih meritvah lahko s 

standardnim odklonom ovrednotimo kakovost rezultatov? 
Namig: Statistika ... standardni odklon definira interval, v katerem se izmerjena vrednost nahaja z verjetnostjo cca 68 % ... 
Pove nam, ali so rezultati v mejah pričakovanih vrednosti, ali smo z rezultati zadovoljni, ali so še prisotne napake, ali bo 
potrebno zato ponovno meriti ... Standardni odklon je merilo za natančnost (točnost) direktnih merjenj  (kot, dolžina, 
višinska razlika, višina ...). Namig razširite s primeri. 

Standardni odklon je spremljevalec povprečja. V bistvu pomeni kako so vrednosti razpršene okoli povprečja  
 
7. Kaj so indirektne meritve in kako ocenimo kakovost indirektnih meritev? Opišite dva primera! 
Namig: Prosojnica 22 – primeri: Hz koordinate, površina, volumen ... . Ocena - uporaba zakona o prenosu varianc in 
kovarianc ob znanih natančnostih direktnih meritev in uporabi funkcijske povezave. Primeri: natančnost širine in dolžine 
prostora – izračunamo natančnost tlorisa; kako natančno moram izmeriti mejnike, da bo površina parcele dovolj natančno 
določena; elipsa pogreškov. Oba izbrana primera opišite z besedami. 

Direktne meritve: iskana količina L je merjena direktno 

Indirektne meritve: iskana količina L je funkcija merjenih količin    L = F (l1, l2 ,..., ln ) 

Merjenja so obremenjena s pogreški, ki se prenesejo na iskano količino! Varianca iskane količine je 
definirana z enačbo: 



 

Standardni otklon iskane količine zapišemo: 

 

Enačbo imenujemo splošni zakon o prenosu varianc kovarianc! 

8. Kaj je standardni odklon izmerjene vrednosti in kaj elipsa pogreškov? Zakaj ju pri navajanju končnih 
rezultatov izmer geodetskih mrež vedno dodajamo izračunanim koordinatam točk? 
Namig: Razložite standardni odklon kot pri odgovoru na vprašanje 6. Elipsa pogreškov določa verjetnost v dveh 
dimenzijah – verjetnost izračuna položaja točke na ravnini – verjetnost je odvisna od »vrste« elipse pogreškov 
(standardna, maksimalna – 95 % ... odvisno od željene izbrane stopnje zaupanja). 

 

 

9. Kaj so uteži mernejih količin ter kdaj in zakaj jih je potrebno upoštevati pri izračunu? 
Namig: Definirajte utež in na osnovi razloženih primerov razložite, zakaj so uteži pomembne. Pomisli tudi na vaje – 
izravnava nivemana. 

Združujemo meritve različne natančnosti. Meritve utežimo - ponderiramo - definiramo razmerje 
natančnosti! 

 

Navadno aritmetično sredino zamenja splošna aritmetična sredina.  

 

Uteži določimo na različne načine: 

• na osnovi števila meritev 
• na osnovi ocene kvalitete opravljenih merjenj i 
• na osnovi modelne predstavitve merskega postopka 
• ... 

 
 
 
 
 
 



10. Kaj je izravnava, kdaj in zakaj jo uporabimo in kaj nam omogoča? 
Namig: Definirate nadštevilne meritve in razložite razloge. Povejte, da iščemo statistično najverjetnejši rezultat ob 
upoštevanju vseh meritev. Izberemo kriterij in poiščemo rešitev. Na osnovi razloženih primerov razložite, kaj nam 
izravnava omogoča (nadzor nad korektnostjo postopka izračuna, vrednotenje kakovosti končnih rezultatov).  

 

Minimalno število meritev: enolična določitev iskanih količin. Nadštevilne meritve: meritev je več, kot 
jih nujno potrebujemo; 

Razlogi:  

- kontrola grobih pogreškov 
- zmanjšanje vpliva slučajnih pogreškov 
- povečanje natančnosti iskanih količin 
- možnost ocene natančnosti določitve iskanih količin 
 

Posledica: Več možnih rešitev v matematičnem modelu 

Kriterij: metoda najmanjših kvadratov popravkov merjenih količin. Iskana vrednost bo 
najverjetnejša ob izpolnjenem pogoju: 

 

Pot od končanih meritev do izračuna: 

• iz nadštevilnih meritev izločimo grobe in sistematične pogreške 
• iz preostalih meritev izračunamo najverjetnejše vrednosti iskanih količin 
• na osnovi rezultatov izravnave ocenimo natančnost merjenih in iskanih količin 
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Poglavje 6 Geodetska terestrična merjenja – vprašanja in namigi 

1. S čim, kako in zakaj v geodeziji merimo kote, dolžine in višinske razlike? Opišite tri 
konkretne primere! 
Izvedba merjenj vsebuje:  
     • organizacijo merjenj:  
        - priprava instrumentarija  
        - izbira in priprava pomožnega pribora  
        - definiranje terenske ekipe in časovnega poteka merjenj 
 
Namen kotnih merjenj 
Horizontalni kot in zenitna razdalja sta elementa prostorskega polarnega koordinatnega sistema v 
merskem prostoru.  
Zakaj in kje?  
     • geodetska astronomija  
     • triangulacija  
     • trigonometrično višinomerstvo  
     • poligon  
     • optično merjenje dolžin  
     • detajlna polarna topografska in katastrska izmera  
     • polarna zakoličba  
     • precizna ortogonalna izmera in zakoličba 
     • industrijski merski sistemi  
     • terestrično lasersko skeniranje 
 
Namen dolžinskih merjenj 
Dolžina je element prostorskega polarnega koordinatnega sistema v merskem prostoru.  
Zakaj in kje?  
      • trilateracija  
      • trigonometrično višinomerstvo  
      • poligon  
      • detajlna polarna topografska in katastrska izmera  
      • polarna zakoličba  
      • precizna ortogonalna zakoličba  
       • rešitev različnih nalog inženirske geodezije  
       • lasersko skeniranje  
      • industrijski merilni sistemi (laserski sledilniki) 
 
 
 



Uporabnost trigonometričnega višinomerstva 
Kje in kdaj?  
• določitev višin trigonometričnih točk  
• poligonometrija  
• višinska detajlna izmera v povezavi s polarno detajlno izmero  
• določitev višin nedostopnih točk  
• višinske zakoličbe  
• rešitev različnih nalog inženirske geodezije  
• industrijski merilni sistemi (laserski sledilniki)  
• uporaba v tehnologiji terestričnega laserskega skeniranja  
Trigonometrično višinomerstvo v kombinaciji z natančnimi merjenji poševnih dolžin z elektronskimi 
razdaljemeri predvsem na zahtevnih terenih dosega in presega natančnost geometričnega nivelmana! 
Metoda je hitrejša in cenejša! 
 
Uporabnost geometričnega nivelmana 
Kje in kdaj?  
• določitev višin točk osnovnih višinskih mrež (nivelmanske mreže)  
• ena od izmer za določitev ploskve geoida  
• natančna višinska detajlna izmera • najnatančnejše višinske zakoličbe  
 •osnovna metoda višinske izmere in zakoličbe v inženirski geodeziji  
Geometrični nivelman je najnatančnejša metoda višinomerstva!  
 

2. Kako natančno lahko izmerimo kote s teodolitom (tahimetrom), na kaj moramo pri 
meritvah paziti 

 
 



3. Kaj pomeni elektronsko merjenje dolžin, kako v principu razdaljemer dolžino 
izmeri?  
Potek meritve  
• Oddajnik instrumenta pošlje (tM) elektromagnetno valovanje proti reflektorju 
Reflektor odbije valovanje v smeri proti instrumentu.  
• Sprejemnik sprejme odbito valovanje (tR )  
• Merilni del instrumenta izmeri čas potovanja nihajnega elementa elektromagnetnega valovanja (t = 
tR – tM) 

 
Potek natančne meritve  
• Razdaljemer postavimo na začetno točko (centriranje, horizontiranje).  
• Reflektor postavimo na končno točko (centriranje, horizontiranje).  

 
• S pritiskom na gumb sprožimo merjenje.  
• Rezultat je vrednost geometrične poti žarka med točko oddaje in točko odboja pri referenčnih 
pogojih atmosfere.  
• Sočasno merimo meteorološke parametre (T, p, e) . 
 
Reflektorji so priprave, ki zagotavljajo odboj svetlobnega žarka vzporedno s smerjo vpadnega žarka. 
Zgrajeni so iz priprave za centriranje in horizontiranje, tarče za viziranje, nosilca prizme in odbojne 
prizme (triroba steklena prizma) 
 
Novejši elektronski razdaljemeri omogočajo merjenje brez uporabe reflektorjev! EMV se odbije od 
površine objekta. Zaradi tega je doseg inštrumenta manjši, natančnost pa se občutno poslabša! 

 

 



4. Kako natančno lahko elektronsko izmerimo dolžine in zakaj moramo elektronski 
razdaljemer letno servisirati?  

 
Servisiranje instrumenta je povezano s pridobitvijo certifikata, ki potrjuje, da instrument pravilno deluje. Glavni problem 
je merska frekvenca in adicijska konstanta.  

 

Pogrešek merske frekvence 
Časovni intreval  t izmeri števec (natančna “štoperica”).  
Osnovno časovno enoto določa merska frekvenca števca. Vrednosti merske frekvence so od 15 MHz 
do 500 Mhz.  
Sprememba merske frekvence povzroči spremembo vrednosti izmerjene dolžine!  

Pogrešek merske frekvence je sistematični instrumentalni pogrešek.  
Nujna je periodična kontrola merske frekvence – ppm popravek. 
 Instrument mora vsaj enkrat letno na servis! 
 
 

Pogrešek adicijske konstante 
Adicijska konstanta je vsota linearnih ekscentričnosti razdaljemera in reflektorja – nesovpadanje 
stojiščnih osi s točkami oddaje, odboja in sprejema elektromagnetnega valovanja.  
Pogrešek je sistematičen, neodvisen od velikosti dolžine, za vsako kombinacijo R-R konstanta. Nujna 
je periodična kontrola adicijske konstante -mm popravek.  
Kontrola vsaj enkrat letno - servis ali geodetska kontrola! 
 

 

 
 
 



5. Zakaj med elektronskim merjenjem dolžin merimo tudi temperaturo zraka in 
zračni tlak? Kaj bi se zgodilo, če tega ne bi storili? 
 Elektronsko merjenje dolžin temelji na hitrosti svetlobe in merjenju časa. Hitrost svetlobe je odvisna 
od optične gostote sredstva, skozi katerega se ta svetloba (EMV) širi. V primeru elektronskega 
merjenja dolžin je to zrak (atmosfera). Optično gostoto zraka določimo na osnovi merjenja 
temperature zraka in zračnega tlaka.  
Optično gostoto opišemo z lomnim količnikom – n = n (T, p, e). Sprememba lomnega količnika 
povzroči spremembo vrednosti izmerjene dolžine. 
Pri merjenju dolžin z elektronskimi razdaljemeri vedno sočasno merimo temperaturo zraka in zračni 
tlak in upoštevamo meteorološki popravek! 
 
 

6. Kaj pomeni, da je potrebno elektronsko izmerjene dolžine reducirati (popraviti za 
izbrane popravke)? 
 Izmerjeno dolžino potrebujemo za izračun dimenzij prostora (preko koordinat točk, ki jih izmerimo). 
Ta prostor je lahko lokalno izbran (gradbišče, objekt ...), ali širši: država ali Zemlja. Dolžino 
preračunamo tako, da bo uporabna za izračun koordinat v izbranem koordinatnem sistemu. Direktno 
meritev popravimo za meteorološke, geometrične in projekcijske popravke.  

 
 



 

 
 
 
 



7. Razložite trigonometrično višinomerstvo! Kako natančno lahko s to metodo 
izmerimo višinske razlike? 

 

 



 
 

8. Razložite geometrični nivelman! Kako natančno lahko s to metodo izmerimo 
višinske razlike? 

 



 

 

9. Na kaj moramo biti najbolj pozorni, kadar niveliramo? Razložite tudi s skicami! 
Namig: Prosojice 40, 43 in 44. Razložite pogrešek nehorizontalnosti vizurne osi, omenite vpliv ukrivljenosti Zemlje in 
razložite, da oba sistematična vpliva eliminirano z niveliranjem iz sredine (povejte, kaj to pomeni). Dodajte opis pogreška 
vertikalnosti nivelmanske late in razlago, kako ta vpliv zmanjšamo na minimum. 



 



 

10. Kako preizkusimo, ali nivelir deluje pravilno? Opišite preizkus glavnega pogoja 
nivelirja! 
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07-SODOBNE MERILNE TEHNIKE IN METODE 
 

1. Kaj je sodobni (elektronski tahimeter)? Kaj geodetu omogoča sodobni tahimeter – kaj 
pomeni avtomatizacija merskega postopka pri merjenju s tahimetrom? 
 Tahimeter je univerzalni geodetski instrument za merjenje kotov, dolžin in višinskih 

razlik. Tahimeter v osnovi združuje teodolit in razdaljemer. 
 Avtomatizacija pomeni, da pri merjenju instrument naredi večino dela z pomočjo 

senzorjev in aplikacij, ki so vgrajene v tahimeter. 

 

2. Uporaba sodobnega tahimetra prihrani čas in denar ter odpira dodatne možnosti 
izmere. Razložite to trditev z dvema praktičnima primeroma! 
 Tahimeter lahko uporablja sistem za samodejno iskanje ciljne točke, viziranja in 

sledenja, skeniranja, izdelave skic ipd. Čas in denar prihrani sistem One ManStation, ki 
pomeni, da pri izmeri ni potrebno imeti več delavcev in prihrani čas, ker tahimeter sam 
sledi in odčita izmere. 

 Druga možnost: Avtomatska merilna postaja v predoru samostojno odčita na časovniku 
določene točke in zato ni potrebe po človeški prisotnosti. 

 

3. Kako je zgrajen sistem GPS (GNSS)? Razložite osnovni princip pozicioniranja s 
sistemom GNSS! 
 Vesoljski segment so sateliti (najmanj njih 24 delujočih). 
 Zemeljski ali kontrolni segment, ki upravlja s sistemom (ugotavljanje stanja sistema, 

določanje parametrov tirnic GPS satelitov). 
 Uporabniški segment so uporabniki, ki uporabljajo sistem GNSS (Hardware-GPS 

sprejemnik, glede na delovanje ločimo: civilni navigacijski sprejemnik-NAV, vojaški 
sprejemnik, 1-frekvenčni fazni sprejemnik-GIS, 2-frekvenčni fazni sprejemnik ter 
Software-algoritmi, uporabniški sprejemnik). 

 

4. Kaj imamo v mislih, če razpolagamo o vplivu ionosfere in troposfere, položaju 
satelitov in odboju signalov na meritev GNSS? Razložite podrobneje! 
 Ionosfera je spremenljiva optična plast, v njej se hitrost signala satelita zmanjša. 
 Troposfera dosega višino do 18km, pojavi se Troposferska refrakcija. 
 Dolžina poti signala skozi obe plasti je odvisna od višine satelita. Daljša pot=večje 

napake. Napake zmanjšamo z: Izločanjem meritev do satelitov z majhno elevacijo in 
uporabo dvo-frekvenčnih sprejemnikov. 
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 Položaj satelitov: Geometrija satelitov na nebu vpliva na natančnost določanja položaja. 
Definirani so DOP faktorji – Dilution of Precision. Manjši DOP dosežemo s 
sprejemanjem signalov od čim več satelitov ter z izločanjem meritev do satelitov z 
majhno elevacijo. 

 Odboj signalov: Je bližina večjih objektov z odbojno površino, ki ustvarjajo sekundarne 
signal. Signal do antene sprejemnika ne potuje direktno. Zmanjšanje odboja signalov 
dosežemo z uporabo posebnih anten ali z izločanjem polariziranih signalov v postopku 
obdelave opazovanj. 

 

5. Kaj pomeni absolutni in kaj relativni način merjenja GNSS? Kaj je Diferencialni 
GPS-DGPS (DGNSS)? 
 Z absolutnim načinom, kjer merimo z le enim sprejemnikom, ne moremo izločiti 

številne pogreške sistema. 
 Relativni način bistveno izboljša določitev medsebojnih položajev točk.  
 DGPS je relativni način z eno znano točko in možnostjo računanja korekcijskih 

parametrov sistema. 
 Diferencialni GPS: Izberemo način merjenja, ki izloči večji del napak merskega sistema. 
 Referenčni sprejemnik stoji na točki znanih koordinat. Na osnovi meritev določi 

korekcijske parametre, ki jih mobilni sprejemnik uporabi za korekcijo svojega izračuna 
položaja. DGPS omogoča znatno povečanje natančnosti rezultatov meritev. 

 

6. Kaj je omrežje SIGNAL? Kako z GNSS merimo geodeti in kako natančno lahko 
izmerimo svoj položaj? 
 Signal je državna mreža permanentnih postaj GNSS, Omogoča merjenje po principu 

DGNSS po celotnem ozemlju Slovenije. Z enim samim sprejemnikom in vklopom v 
omrežje SIGNAL zagotovimo konfiduracijo DGNSS kar nam omogoča izmero na 
geodetski način. Omogoča merjenje in pridobitev rezultatov v realnem času s 
centimetrsko natančnostjo povsod na ozemlju Slovenije. 

 Natančnost geodetske izmere z uporabo sistema GNSS je odvisna od vrste sprejemnika 
in izbrane metode izmere.  

 Preglednica in graf: 

 

 

7. Kaj je terestrični laserski skener in kako z njim merimo prostor? 
 Terestrični laserski skener je naprava, ki z laserskim žarkom podobno kot pri tahimetru 

meri razdalje med objekti v naravi, vendar je razlika v tem da v sekundi izmeri milijone 
točk, ki jih potem z programsko opremo pretvori v 3D oblak točk na osnovi moduliranja. 
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8. Kaj je bistvena razlika merjenja objektov in prostora s tahimetrom in terestričnim 
laserskim skenerjem? 
 Z laserskim skenerjem lahko hitro skeniramo celotno fasado objekta, medtem ko bi z 

tahimetrom izmerili koordinate vogalov fasad in iz tega naredili 3D objekt. Prednost 
skeniranja je da lahko enostavno skeniramo detajle celotne fasade. 

 

9. Opišite tri izbrane primere uporabe tehnologije terestričnega laserskega skeniranja v 
gradbeništvu in vodarstvu! 
 Detajlna izmera objektov. OPISA NI, NEKAJ NABUBAJ SAM. 
 Zaščita in reševanje. OPISA NI, NEKAJ NABUBAJ SAM. 
 Prometna infrastruktura. OPISA NI, NEKAJ NABUBAJ SAM. 
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08-PREHOD IZ MERSKEGA V KOORDINATNI PROSTOR 
 

1. Kaj je triangulacija, trilateracija, poligon in nivelman kot metode določitve koordinat 
geodetskih točk? 
 Triangulacija (Hz mreže): Mogoče je izračunati vse elemente v mreži trikotnikov, če 

merimo vse kote trikotnikov (oblika mreže) in le eno stranico enega trikotnika v mreži. 
 Trilateracija (Hz mreže): O njej govorimo takrat kadar so v trigonometrični mreži 

merjene samo dolžine med točkami (dolžine trigonometričnih stranic) poševne dolžine. 
 Poligon (Hz mreže): Poligonsko mrežo sestavljajo poligonski vlaki. Geodetsko mrežo 

je potrebno dodatno zgostiti. Zgoščevanje v obliki mere trikotnikov je težko izvedljivo 
(konfiguracija terena) in zamudno. 

 Nivelman (Višinske točke): Niveliranje je metoda določevanja višinskih geodetskih 
mrež. Absolutne višine točk višinskih geodetskih mrež določamo z metodo generalnega 
nivelmana: Reperji so stabilizirani s trajno stabilizacijo  Niveliramo vedno iz sredine 
 niveliramo od reperja do reperja po optimalni poti v obeh smereh (dvojni nivelman). 
Med seboj povezana reperja tvorita nivelmansko linijo, nivelmanske linije tvorijo 
nivelmanske vlake. 

 

2. Opišite osnovna načina izračuna koordinat trigonometričnih točk v okviru 
triangulacije – zunanji in notranji urez trilanteracije – ločni presek! 
 Zunanji urez: Položaj določimo na osnovi smeri od danih proti novi točki – zunanjih 

smeri.  

 

 Notranji urez: Položaj točke določimo na osnovi merjenih smeri od nove proti danim 
točkam – notranjih smeri. 
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 Ločni presek: Položaj točke določimo na osnovi merjenih dolžin od najmanj dveh 
danih do nove točke. 

 

 

3. Kaj je poligonski vlak in kako v njem izračunamo koordinate poligonski točk? 
 Položaj poligonskih točk določimo na osnovi merjenih priklepnih in lomnih kotov ter 

dolžin. 
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4. Kaj je linijski nivelmanski vlak? Kaj v njem merimo in kako izračunamo višine 
reperjev v vlaku' 
 Višine reperjev nivelmanske mreže določimo na osnovi merjenih višinskih razlik 

nivelmanskih linij. 
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09-DETAJLNA IZMERA 
 

1. Kaj je detajlna geodetska izmera, kaj je njen namen in kaj je rezultat detajlne izmere? 
 Detajlna izmera pomeni določanje koordinat detajlnih točk in predstavitev detajla na 

geodetskih načrtih.  
 Njen namen je da določimo velikost ter obliko objektov, medsebojno lego objektov in 

obliko zemeljske površine.  
 Rezultat detajlne izmere pa so geodetski načrti: Načrti za posebne namene, situacijski, 

katastrski ter topografski načrti in topografske karte. 

 

2. Kaj je grafična detajlna izmera in zakaj je grafična izmera danes še vedno 
pomembna? 
 Grafična izmera pomeni direktno kartiranje načrtov na terenu. Položaj detajlnih točk 

na načrtu se določi z grafičnimi zunanjimi urezi ali enostavno grafično polarno izmero. 
 Razumevanje grafičnega načina izmere je pomembno za razumevanje grafičnega dela 

zemljiškega katastra. Pomembna državna evidenca nepremičnin v veliki meri še vedno 
temelji na katastrskih mapah izdelanih v 19. stoletju na grafični način, sicer danes 
pretvorjenih v digitalno obliko (katastrski prikazi). Pomembno je razumevanje načina 
izdelave teh katastrskih prikazov in z njimi povezane omejene geometične natančnosti. 

 

3. Kaj je numerična detajlna izmera? Razložite osnovni princip ortogonalne in polarne 
detajlne izmere! 
 Numerična izmera pomeni, da na terenu položaj merjene točke zapišemo s 

koordinatami najprej v merskem prostoru in potem v izbranem koordinatne sistemu. Na 
osnovi teh numeričnih vrednosti potem rišemo geodetski načrt – numerične vrednosti v 
realnem času ali naknadno pretvorimo v grafični prikaz – geodetski načrt. Glede na 
vrsto merjenih koordinat na terenu poznamo ortogonalno in polarno izmero. 

 Ortogonalna izmera: Merimo relativne ravninske pravokotne koordinate detajlnih 
točk. Merska linija predstavlja os X, Y os je pravokotnica na mersko linijo v izhodiščni 
točki. V osnovi je enostavna metoda preteklosti, ki pa se danes uporablja za 
najnatančnejše izmere v gradbeništvu. 

 Polarna izmera: Merimo relativne prostorske polarne koordinate detajlnih točk: 
Horizontalni kot med orientacijsko smerjo in detajlno točko, poševna dolžina med dano 
in detajlno točko, zenitna razdalja od dane proti detajlni točki. Značilnost je da je hiter 
in učinkovit način posamičnega zajemanja prostorskih podatkov ob uporabi sodobnega 
inštrumentarja. 
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4. Razložite polarno detajlno izmero! 
 Opisno je razloženo v prejšnjem vprašanju. Tu so samo še skica in enačbe: 

 

 

5. Kako se razlikujeta klasična detajlna izmera s tahimetrom in detajlna izmera z GNSS 
(GPS izmera)? 
 Razlika je v izhodišču. Tahimetrična izmera zahteva niz izhodiščnih točk geodetske 

mreže, izmera GNSS pa zahteva uporabo ustrezne metode izmere za zagotovitev 
zahtevane natančnosti določitve koordinat detajlnih točk. 

 Z uporabo ustrezne metode GPS izmere merimo koordinate detajlnih točk v izbranem 
koordinatnem sistemu. Numerične podatke meritev z orodji za kartiranje pretvorimo v 
grafično obliko oz. geodetski načrt. To je nadomestilo za klasično polarno izmero, ker 
GPS deluje. 

 

6. Kaj je skica detajlne izmere in kako na osnovi numeričnih podatkov izmere nastane 
grafični prikaz oz. geodetski načrt? 
 Skica izmere pomeni grafično kodiranje izmerjenih detajlnih točk. Z uporabo sodobne 

tehnologije (CAD orodij) skico rišemo na instrumentu ali tabličnem računalniku, ki je 
povezan z merskim instrumentom. Izdelava skice na ta način dejansko pomeni že 
kartiranje geodetskega načrta na terenu. 
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 Numerične metode izmere zahtevajo vodenje skice izmere. Skica izmere zagotavlja 
nedvoumno identifikacijo detajlnih točk. Vsaki detajlni točki pripišemo atribut – točke 
kodiramo. Možnosti: Klasično ali avtomatska registracija in vodenje elektronske skice. 

 

7. Kaj je geodetski načrt in kaj certifikat geodetskega načrta? 

 Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in 
pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski načrt lahko 
vsebuje podatke o: reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, 
rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, 
administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.  

 Odgovorni geodet s certifikatom potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oz. drugimi predpisi, ki določajo izdelavo 
geodetskega načrta in z namenom uporabe geodetskega načrta. 

 Certifikat vsebuje: Podatke o naročniku, izjavo odgovornega geodeta, število 
geodetskega načrta, podatke o namenu uporabe, pogoje za uporabo načrta, kraj in datum 
izdaje certifikata ter osebni žig in podpis odgovornega geodeta, žig podjetja in podpis 
odgovorne osebe. 
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10-KARTOGRAFSKI IN TOPOGRAFSKI PODATKI 
SLOVENIJE 

 
1. Prostor prikazujemo na načrtih in kartah. Kaj je načrt in kaj karta, kakšne so 

podobnosti in kakšne so razlike med načrtom in karto (merilo, viri podatkov, prikaz)? 
 Geodetski načrti in topografske karte so prikaz fizičnih struktur in pojavov na 

zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.  

 Načrt je dejanski prikaz v večjih merilih (do 1:5 000). 

 Karta je Generalizirani prikaz v manjših merilih (do 1:5 000). 

 Načrti in topografske karte lahko vsebujejo podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, 
stavbah, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, ipd. 

 Karte so lahko tiskane in digitalne (vektorske in rastrske). 

 Način grafičnega prikaza prostorskih struktur in pojavov narekujejo kartografska 
pravila. Za višinski prikaz lahko uporabimo plastnice, senčenje, šrafiranje ter ostale 
perspektivne metode. Na načrtih in kartah se uporablja grafično, številčno in opisno 
merilo.  

 

2. Kaj je vsebina načrtov in kart? Kaj so tiskane karte, kaj rastrske in kaj vektorske 
karte? 
 Geodetski načrti in topografske karte lahko vsebujejo podatke o reliefu, vodah, 

rastlinstvu, stavbah, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, ipd. 
 Tiskane karte so izdelek, ki je na stalni zalogi, najprimernejše so za terensko uporabo, 

a hitro zastarajo.  
 Karta v digitalni rastrski obliki je slika, sestavljena iz pikslov, osnovnih slikovnih 

elementov. 
 Karta v digitalni vektorski obliki je sestavljena it točk, linij, ploskev definiranih v 

izbranem koordinatnem sistemu; pogosto je opremljena z atributi. 

 

3. Katere topografske in kartografske podatke vodimo (vzdržujemo) v okviru države 
pod vodstvom GURS? 
 Ena izmed kart, ki jo redno vzdržuje GURS je Državna topografska karta merila 

1:50.000 (DTK 50 in DTK 50V). Med njimi so tudi državne pregledne karte in zbirka 
topografskih podatkov (prometna omrežja, zgradbe, javna infrastruktura, 
hidrologija…). 

 

4. Kaj je DTM5 (državni topografski model 1:5000)? 
 DTM je nadomestilo za TTN 5. Je vektorska topografska baza velike natančnosti  v 

merilu 1:5000 v .shp formatu. So 3D vektorski podatki, enoten sloj in prednostno 
pokriva območja naselij. 
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5. Opišite osnovne državne topografske karte meril 1:25000 in 1:50000! Kaj so državne 
pregledne karte? 
 Državna topografska karta 1:25.000 je v koordinatni mreži Bessel, Gauss-Kruger. 

Pokriva naselja, hidrografijo, prometno mrežo, gozdove, relief, zemljepisna imena. 
Poznamo tudi vojaško topografsko karto (VTK 1:25.000) ter turistične in planinske 
karte. 

 Državna topografska karta 1:50.000 je v koordinatni mreži WSG 84/UTM, D84/GJ, 
D96/TM. Pokriva iste stvari kot zgornja karta. Uporablja pa se za osnovo prostorskih 
registrov, pomoč za dejavnosti v kmetijstvu, gozdarstvu in vodnem gospodarstvu ter za 
prostorsko planiranje na nivoju regij in države. V tem merilu imamo vojaško karto 
(VTK 50), Atlas Slovenije ter turistične in planinske karte. 

 Državne pregledne karte: DPK 250, DPK 500, DPK 750 in DPK 1.000. 

 

6. Kaj je ortofoto, kaj je DOF (državni ortofoto) – vrste, merilo (ločljivost), vsebina, 
uporabnost? 
 Ortofoto je aerofotografija pretvorjena v ortagonalno projekcijo. Njene značilnosti so, 

da je primerljiva z TTN5 ter da je metrična. Uporablja se za prostorsko planiranje, bazni 
slov v GIS, za dopolnitev informacij klasičnim topografskim načrtom… Poznamo DOF 
025, DOF 050, DOF 050IR. 

 

7. Kaj je LIDAR in katere izdelke lidarskega snemanja zagotavlja državna geodetska 
služba (GURS)? 
 LIDAR je geodetska metoda za merjenje razdalje do tarče s pomočjo laserskih žarkov. 

Ta metoda je pogosto uporabljena za izdelavo kart z visoko natančnostjo. 
 GURS zagotavlja pomorske karte in VFR karte Slovenije. 

 

8. Kaj je pomorska karta Slovenije in kaj VFR karta Slovenije (merilo, vsebina, namen)? 
 Pomorska karta Slovenije je karta, ki prikazuje slovensko obalo. Lahko je v različnih 

merilih- odvisno od namena karte. Če je njen namen pomoč pri vplutju v pristanišče, je 
le ta v večjem merilu 1:5000, če pa se uporablja za plovno po Tržaškem zalivu pa je 
velikosti 1:80.000, ali pa v velikosti 1:15.000 za prikaz Koprskega zaliva. 

 VFR karta je letalska navigacijska karta Slovenije v merilu 1:250.000. Uporablja se za 
kontrolo zračnega prometa. Obnavlja se na 2-3 leta. 

 

9. Kaj je tematska karta, naštejte nekaj vrst tematskih kart in razložite njihov namen 
(uporabnost)! 
 Tematske karte nam omogočajo prikaz učinkovitega povezovanja statističnih podatkov 

s posameznih področij in prostorskih podatkov. Primeri teh kart so prikaz občin v 
Sloveniji, prikaz znamenitosti v mestu, prikaz županij na Hrvaškem, prikaz zveznih 
držav Amerike. Značilnost le teh je, da niso topografske karte, torej ne vključujejo vseh 
podatkov, ki njih ponavadi vse karte. 
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10. Kaj je taktilna karta? 
 Taktilna karta je prikaz prostora v obliki, ki jo razumejo slepi in slabovidni. Prostor 

manjšega obsega je prikazan v reliefni obliki, ki jo slepi otipa in s tem prepozna obliko 
in detajlnost prostora. Pomaga mu, da se v tem lokalnem prostoru bolje znajde oz. 
orientira. Taktilne karte se običajno izdelujejo za manjša naselja oz. soseske mest 
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11-GEODETSKE EVIDENCE, EVIDENTIRANJE 
NEPREMIČNIN 

 
1. Katere so najpomembnejše geodetske evidence, kateri zakon jih ureja in kdo zanje 

skrbi? 
 Zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, evidenca državne meje, register 

državnih enot. 
 Za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje evidenc je pristojna GEODETSKA UPRAVA 

SLOVENIJE. 

 

2. Kaj je nepremičnina, kateri sta temeljni nepremičninski evidenci in kako sta povezani 
z zemljiško knjigo? 

 Nepremičnina je zemljišče s pripadajočimi sestavinami. Zemljišče je zemljiška parcela, 
ki je evidentirana v zemljiškem katastru, pripadajoče sestavine pa so stavbe in deli stavb, 
ki so evidentirani v katastru stavb. 

 Nepremičninski evidenci sta: Zemljiški kataster in kataster stavb, ki se združujeta v 
zemljiško knjigo. 

 Za vsako spremembo na nepremičninah potrebujemo podatke iz zemljiške knjige, 
spremembe pa potem posredujemo nazaj na zemljiško knjigo. 

 

3. Naštejte in na kratko opišite geodetske storitve v okviru Zakona o evidentiranju 
nepremičnin! 
 Urejanje meja. 
 Spreminjanje meje parcele. 
 Parcelacija – združitev in delitev parcel. 
 Komasacija – zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice. 
 Izravnava meje – za izravnavo gre kadar se potek urejenega dela meje evidentira v 

zemljiškem katastru spremeni, če se lastnika parcel sporazumeta. 
 Določitev zemljišča pod stavbo – zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka 

stavbe z zemljiščem na ravnino. 
 Spreminjanje bonitete zemljišč. 

 

4. Opišite postopek izvedbe geodetske storitve v okviru ZEN od vloge do odločbe! 
 Zahteva za geodetsko storitev podana geodetskemu podjetju  pridobitev ustreznih 

podatkov na geodetski upravi in zemljiški knjigi  pregled podatkov in priprava za 
izvedbo geodetske storitve, predhodni terenski ogled in predhodna izmera  ustreznost 
podatkov  izvedba geodetske storitve na terenu  izdelava elaborata geodetske 
storitve  zahteva za uvedbo postopka in predaja elaborata geodetske storitve geodetski 
upravi  pregled elaborata  preizkus zahteve  upravni postopek na geodetski 
upravi. 
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5. Kaj je zemljiški kataster, kaj je parcela in kateri podatki se vodijo v zemljiškem 
katastru? 
 Zemljiški kataster sestavljajo zadnji vpisani podatki o zemljiščih ter zbirke listin in 

podatki, ki omogočajo historični pregled sprememb.  

 Parcela (osnovna enota zemljiškega katastra) je strjeno zemljišče, ki leži znotraj ene 
katastrske občine, ter je v zemljiškem katastru evidentirano z mejo in označeno z 
identifikacijsko oznako.  

 Podatki zemljiškega katastra: identifikacijska oznaka parcele, meja, površina, lastnik, 
upravljalec, dejanska raba, zemljišče pod stavbo, boniteta zemljišča. 

 

6. Naštejte najpogostejše spremembe v zemljiškem katastru in jih na kratko razložite! 
Kateri so razlogi, da so te spremembe potrebne? 
 Odgovor je isti kot pri tretjem vprašanju! Le da ni razlogov za spremembe. 

 

7. Kaj je katastrska meja? Opišite postopek ureditve katastrske meje! 
 Katastrska meja predstavlja meje različnih pravic, predvsem lastninske pravice in 

pravice rabe. Npr.: Stavbne pravice, služnostne pravice… 
 Zemljiški katastrski načrt je tehnični prikaz prostorskih razsežnosti pravnih stanj, 

pravic ali omejitev. 

 

8. Kaj je parcelacija in kateri so razlogi zanjo? Opišite postopek izvedbe parcelacije! 
 Parcelacija je združitev parcel in delitev njih. Izvede se na zahtevo lastnika parcele, ali 

investitorja objekta, ki se bo gradil ali po uradni dolžnosti za: razlastitev, parcelacijo 
dolžinskih objektov, na podlagi za poseg v prostor… 

 

9. Kaj je izravnava katastrske meje, kakšni so razlogi za izravnavo in katere so omejitve? 
 Izravnava meje je postopek spremembe poteka urejenega dela meje. Pogoj je sporazum 

med lastnikoma. Razlogi: otežena obdelava zemljišča, onemogočen dostop… 

 

10. Kaj je komasacija, kakšni so razlogi za komasacijo in kateri vrsti komasacij poznamo? 
 Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede na lastninske pravice 

in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele. 
 Pogodbena komasacija (na osnovi sklenjene pogodbe med lastniki). 
 Upravna komasacija (na podlagi odločbe, izdane v upravnem postopku). 

 

11. Razložite razloge in postopek vpisa stavbe v kataster stavb! 
 Razlogi: Urejeno varovanje lastninske pravice, temelj pri vrednotenju nepremičnin, 

ustreznejša obdavčitev lastnine, temelj za izdajanje hipotek in zastavnih pravic, boljša 
ureditev tržnega poslovanja z nepremičninami, pomoč pri planiranju strategij poselitve, 
pomoč pri planiranju prostorskega razvoja, pomoč pri obrambi in zaščiti in uporaba v 
statistične namene. 
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 Postopek: Zahteva za vpis  vloga za izdajo podatkov na GU  izvedba meritev na 
terenu  obdelava podatkov in izpolnitev predpisanih obrazcev  elaborat na GU 
sprejet  izdaja odločbe  po pravnomočnosti odločbe se podatki vpišejo v kataster 
stavb  vpis v zemljiško knjigo  sklep zemljiške knjige  vpis lastnikov v kataster 
stavb. 

 

12. Kaj je kataster stavb, kaj je stavba in kateri podatki se vodijo v katastru stavb? 
 Kataster stavb je evidenca o stavbah in delih stavb. Kataster stavb sestavljajo zadnji 

vpisani podatki o stavbah in delih stavb ter zbirke listin in podatkov, ki omogočajo 
historični pregled sprememb. V zbirki listin so elaborati in druge listine, načrti in 
podatki, na osnovi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi. Zbirke listin se hranijo v 
fizični in elektronski obliki.  

 Osnovna enota katastra stavb je stavba. Stavba je objekt, v katerega lahko človek 
vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju 
poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za 
njegovo substanco. 

 V katastru stavb se vodijo naslednji podatki: identifikacijska oznaka, lastnik, 
upravljalec, lega in oblika, površina, dejanska raba, številka stanovanja ali poslovnega 
prostora. 
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13-GEODEZIJA PRI POSEGIH V PROSTOR 
 

1. Kaj je poseg v prostor, kateri so osnovni pravni akti, ki to urejajo in kateri so 
prostorski akti po ZureP-2? 
 Poseg v prostor pomeni spreminjanje fizičnih lastnosti strukture prostora. Prostor 

urejamo na različne načine:  
o Zemljiško urejanje (komasacije, melioracije…)  
o Gradbeno-tehnično urejanje (gradnja objektov in naprav…)  
o Oblikovno urejanje, ekološko urejanje.  

 Izjemen pomen prostora zahteva pravno ureditev in pravno varstvo pri praktično vseh 
posegih v prostor.  

 Pravni akti: Zakon o urejanju okolja (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ). 
 Prostorski akti po ZureP-2:  

o Prostorsko strateški akti: Strategija razvoja Slovenije, Regionalni prostorski 
plan in Občinski prostorski plan. 

o Prostorsko izvedbeni akti: Državni prostorski načrt DPN, Občinski prostorski 
načrt OPN, Občinski podrobni prostorski načrt OPPN in Odlok o urejanju 
podobe naselji in krajin. 

 

2. Opišite pot od sprejema prostorskega akta preko gradnje do vpisa nepremičnine v 
uradne evidence! 
 Izdelava in sprejem prostorskega akta  pridobitev lokacijske informacije (LI)  

ureditev mej parcelacije  pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na 
nepremičnini  naročilo in izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja  
vložitev zahteve za pridobitev GD  ugotovitveni postopek  izdaja GD  
zakoličevanje objekta  gradnja in dokončanje gradnje objekta  izmera novega stanja 
 tehnični pregled  izdaja uporabnega dovoljenja  naročilo in izdelava projekta za 
vpis v uradne evidence  vpis nepremičnine v uradne evidence. 

 

3. Navedite in na kratko opišite osnovne geodetske storitve v procesu projektiranja, 
gradnje in uporabe objektov! 
 Geodetske storitve so vezane na pridobivanje ustrezne dokumentacije, ureditev 

lastniških razmerij, izvedbo projekta, izdelavo dokumentacije za vpis objekta v ustrezne 
nepremičninske evidence in za posebne objekte opazovanje stabilnosti objekta v času 
obratovanja. 

 Projektiranje (med časom IZP, DGD in PZI): Posredovanje lokacijskih podatkov, 
ureditev mej, parcelacije, vpis stvarnih pravic, informativna zakoličba v sklopu DGD 
za namen pridobivanja soglasji lastnikov, zakoličba objekta pred gradnjo. 

 Gradnja: Geodetska dela med gradnjo, geodetski nadzor, spremljanje premikov med 
gradnjo. 

 Uporaba: Izdelava dokumentacije za vpis v zemljiški, stavbni in zbirni kataster, 
monitoring gradbenih objektov. 
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4. Kaj počne geodet na gradbišču? 
 Faze zasnove: 

o Koncept: Zagotovitev osnovnih kart in načrtov in dodatnih podatkov o prostoru 
za grobo planiranje, načrtovanje sistema kontrole v fazi nadzora. 

o Detajlno planiranje: Detajlni načrti za izbrano varianto, geodet zgosti mrežo 
položajnih in višinskih točk ali jo na novo vzpostavi, določitev posestnih mej in 
vnos v katastrske načrte, detajlna izmera, izdelava projekta za zakoličbo. 

 Faze projekta: 
o Zakoličba: Po uspešnem detajlnem planiranju in pridobitvi gradbenega 

dovoljenja geodet prenese projekt v naravo z uporabo karakterističnih točk 
objekta. Objekt zakoliči. 

o Izgradnja: Gradbenik lahko tudi sam izvede enostavnejše geodetske meritve 
(ponovna vzpostavitev uničene točke, lokalni prenosi višin, zakoličbe…). 
Geodet izmeri stabilnost zgrajenih delov objekta, kontrola kvalitete gradnje. 

o Nadzor: Kontrola kvalitete izgradnje objekta, monitoring, kontrolira se 
stabilnost objekta z namenom njegove varne uporabe. 
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14-OSNOVNE METODE ZAKOLIČBE 
 

1. Kaj je zakoličba? Navedite in na kratko opišite nekaj primerov zakoličbe! 
 Zakoličba pomeni prenos projektiranih detajlnih točk iz projekta v naravo in označitev 

teh točk na terenu. Z zakoličbo po projektu v naravi objektu določimo lego, velikost, 
obliko. Rezultat so na različne načine fizično označene točke ali umestitev gradbenih 
strojev ali strojnih elementov tako, da je omogočena gradnja objekta ali montaža strojev 
in naprav po projektu. 

 
 

2. Katere metode zakoličbe poznate? Naštejte in na kratko opišite metode horizontalne 
in vertikalne zakoličbe! 
 Horizontalna zakoličba:  

o Koordinatne metode  Ortogonalna, polarna, GPS metoda.  
o Metode presekov  Zunanji in notranji urez, ločni presek, direktni presek linij. 

 Vertikalna zakoličba: Geometrični nivelman, trigonometrično višinomerstvo. 
 Ortogonalna zakoličba:  

o Izhodišče: Merska linija z izhodiščno točko. 
o Zakoličbena elementa: Horizontalni dolžini – koordinati lokalnega 

pravokotnega koordinatnega sistema. 
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 Polarna zakoličba:  
o Izhodišče: Točke geodetske mreže – stojišče instrumenta in vsaj ena 

orientacijska točka. 
o Zakoličbena elementa: Horizontalni kot in horizontalna dolžina – koordinati 

lokalnega polarnega koordinatnega sistema. 

 
o Hiter in učinkovit način zakoličbe. Pri visokih natančnostih je način označevanja 

točk lahko zelo enostaven. 
 

3. Razložite metodo ortogonalne zakoličbe (skica, izračun, postopek, uporabnost)! 
 Glej 2. vprašanje! 
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4. Razložite metodo polarne zakoličbe (skica, izračun, postopek, uporabnost)! 
 Glej 2. vprašanje! 

 
 

5. Razložite postopek zakoličbe osi bodočega tunela (koordinatna metoda zakoličbe 
smeri – osnovna mreža, portalna mreža, operativni poligon)? 
 Koordinatno metodo zakoličbe smeri izvajamo pri gradnji linijskih objektov večjih 

dimenzij, ali kjer se zahteva visoka natančnost: tuneli, rudniki, žičnice…  

 Postopek: Začetno in končno točko povežemo z geodetsko mrežo  Smer 
zakoličujemo z ene ali z obeh strani (tunel…)  niz točk geodetske mreže predstavljajo 
orientacijske točke.  

 Zakoličbeni element je kot: 

 
 Osnovna geodetska mreža je portalna mreža: 
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6. Razložite postopek zakoličbe vogalov bodoče hiše in prenosa teh točk na gradbene 
profile! 

 Potrebujemo izhodišče – geodetsko mrežo – najmanj dve točki horizontalne državne 
mreže. Na osnovi projekta izračunamo zakoličbene elemente. S polarno metodo 
zakoličimo vogale, ki jih označimo z lesenimi količki z žebljem. Na osnovi direktnih 
presekov z uporabo žice in grezenja prenesemo vogale na gradbene profile. 

 
 

7. Na gradbišču je potrebno zakoličiti višinsko točko bodočega objekta. Kako bomo to 
storili? 
 Potrebujemo izhodišče – višinsko geodetsko mrežo – vsaj en reper. Na osnovi projekta 

izračunamo zakoličbeni element – višinsko razliko. Z uporabo geometričnega 
nivelmana višino prenesemo v gradbeno jamo.  

 Za višinsko zakolično pri gradnji uporabimo geometrični nivelman. Izhodišče je reper 
višinske geodetske mreže. Zakoličbeni element je višinska razlika. To je najnatančnejši 
način zakoličbe. 

 


