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Obrazložitev izraza / okrajšave
Bazna procedura, ki preverja lastnosti semantično in vsebinsko pravilnost zapisov v podatkovni zbirki. Kontrole generirajo zapise o
ugotovljenih napakah.
Zapis, ki ga generira posamezna kontrola, ko ugotovi odstopanje od poslovnega pravila.
Zemljiški kataster
Kataster stavb
Geodetska uprava Republike Slovenije
Centralna baza nepremičnin, predvsem se izraz uporablja za nov, prenovljen podatkovni model (stara oznaka, kasneje se je
spremenila v NEP, zaradi že izvedenih modluov s to oznako se še vedno uporablja)
Nepremičninske evidence (oznaka sheme podatkov), izraz se uporablja za nov, prenovljen podatkovni model (v prejšnjih verzijah se je
uporabljala oznaka CBN)
Geodetska pisarna
Območna geodetska uprava
Zemljiško katastrski prikaz
Zemljiško katastrski načrt
Zemljišče pod stavbo
Katastrska občina
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Zemljiško katastrska točka

Načela kontrole podatkov in način priprave izpisov kontrol

Glavni vsebinski sklopi projekta so naslednji:
 Vzpostaviti podatkovno strukturo GU_KONTROLE, ki omogoča avtomatizirano periodično preverjanje vsebinske, semantične in topološke pravilnosti zapisov v
obstoječih podatkovnih zbirkah nepremičnin na GURS (opisni podatki zemljiškega katastra, relacija stavba parcela, stavbe),
 Urediti in sistematizirati vsebinske zahteve, ki določajo pravilnost zapisov v obstoječih podatkovnih zbirkah nepremičnin,
 Vzpostaviti kontrole / poslovna pravila na podlagi vsebinskih zahtev, ki generirajo sezname ugotovljenih odstopanj (napak) od poslovnih pravil,
 Vzpostaviti avtomatske procedure (kontrole), ki znajo določene napake odpraviti brez posredovanja referenta ali operaterja,
 Generirati statistike o številu napak, ki so bile ugotovljene ob posameznem periodičnem zagonu poslovnih pravil.
 Vzpostaviti replikacij podatkov iz trenutne produkcijske podatkovne zbirke grafičnih podatkov zemljiškega katastra v testno okolje,
 Vzpostaviti testne in zaključno migracijo grafičnih podatkov zemljiškega katastra v osnovnih 6 tabel nove NEP - podatkovnega modela zemljiškega katastra (TOCKE,
DALJICE, PARCELE, PARCELE_X_DALJICE, STAVBA_PARCELE, STAVBA_PARCELE_X_DALJICE),
 Vzpostaviti testne in zaključno migracijo opisnih podatkov zemljiškega katastra (PARCELE, STAVBA_PARCELE),
 Vzpostaviti atribute za vodenje prioritete napak, nivojskega dostopa do seznamov napak, besedilnih izpisov in navodil za odpr avo napak
Sistematično vodenje procesa ugotavljanja in vodenja napak, ki so ugotovljene nad delom podatkovnih zbirk GURS, se izvaja v shemi GU_KONTROLE. V tej shemi so registrirana
poslovna pravila, ki izvajajo kontrole posameznih vsebinskih zahtev, ki so definirane v tem dokumentu. Cilj kontrole je, da odkrije določeno vrsto napake in generira zapis o odkriti
napaki na sistematičen in poenoten način. Kontrole (poslovna pravila) so namenjene celoviti kontroli zapisov grafičnih podatkov zemljiškega katastra in kontroli njihovih povezav
z ostalimi zapisi v obstoječih podatkovnih zbirkah nepremičnin na GURS (opisni podatki zemljiškega katastra, relacija stavba parcela, stavbe). Kontrolira se podatke v replikaciji
(testno okolje) iz centralne baze zemljiškega katastra (produkcijsko okolje).
Kontrole se izvaja z namenom čiščenja in urejanja podatkov pred končno migracijo v Kataster - novo podatkovno zbirko, katere logični model se razlikuje od starega podatkovnega
modela.
Ta dokument popisuje:
 pregled nad procesom izvajanja avtomatiziranega periodičnega preverjanja poslovnih pravil,
 vsebinske, semantične in topološke zahteve, ki se preverjajo z zaganjanjem poslovnih pravil v shemi GU_KONTROLE,
 prioritete, nivojske dostope, besedilne izpise in navodila za odpravo posameznih napak,
 vsebinske zahteve za pripravo statistik o ugotovljenem številu napak.
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Vzporedno s kontrolami se izvajajo tudi testne migracije grafičnih in opisnih podatkov zemljiškega katastra v osnovnih 6 tabel nove NEP - podatkovnega modela zemljiškega
katastra (TOCKE, DALJICE, PARCELE, PARCELE_X_DALJICE, STAVBA_PARCELE, STAVBA_PARCELE_X_DALJICE). Podatki se ob vsakem zagonu testno migrirajo po
uspešno izvedeni prvi skupini kontrol. Po testni migraciji se generirajo tudi testni grafični sloji, nad katerimi se izvede druga, topološka skupina kontrol.
Zaključna migracija podatkov v nov Kataster se bo izvedla, ko bodo podatki v trenutni produkcijski centralni bazi zemljiškega katastra ustrezno pregledani in kontrole na d njimi
ne bodo več našle nedovoljenih napak (s prioriteto 1, dovoljuje se pojavljanje opozoril s prioriteto 0). Nekatere napake v trenutni zbirki grafičnih podatkov zemljiškega katastra
preprečujejo uspešno migracijo podatka v Kataster.
Vsi podatki v kontroliranih tabelah morajo biti zapisani skladno z navodili o Vrstah digitalnih podatkov in načinih zapisa. V grobem morajo podatki ustrezati:
 zahtevani oštevilčbi objektov (v skladu z znanimi pravili)
 v vseh poljih morajo vrednosti zadoščati zahtevam (tip polja),
 kjer se uporabljajo šifranti morajo biti šifre usklajene z uradnimi šifranti,
 vrednosti morajo biti v okviru zaloge vrednosti,
 koordinate točk morajo ležati znotraj območja Republike Slovenije, grafične koordinate ZK točk morajo biti usklajene z urejenimi mejami, mejami parcel in ZPS,
 vrednosti, ki so evidentirane za povezavo z drugimi bazami, morajo obstajati v teh bazah (npr IPOS, številka stavbe itd.),
 strojni identifikator se v zemljiškem katastru uporablja le za interno oštevilčbo zapisov, zato se ne kontrolira,
 podatki morajo biti usklajeni in sicer:
o grafični in atributni podatki parcel,
o grafični in atributni podatki ZPS,
o atributni podatki parcel, relacija stavba-parcela in stavbe.
 grafični podatki morajo biti topološko pravilni.
GURS je za potrebe prikazovanja generiranih seznamov napak izdelala aplikacijo »Kontrole«, ki je grafični vmesnik za prikazovanje seznamov napak s pomočjo vključevanja
nivojskega dostopa, filtrov po različnih atributih in časovnih intervalih. Za potrebe poizvedb, ki grafičnemu vmesniku aplika cije Kontrole zagotavljajo ustrezno filtrirane podatke,
so bile razvite bazne poizvedbe, ki niso opisane v tem dokumentu. Za potrebe vzpostavitve sheme za potrebe prikazovanja v grafičnem vmesniku se je vzpostavila vzporedna
shema GU_KONTROLE_PROXY.
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Opis postopkov ugotavljanja in odpravljanja ugotovljenih napak

Celoten podatkovni sistem zemljiškega katastra je sestavljen iz ene centralne zbirke in iz več lokalnih podatkovnih baz, ki se vzdržujejo po GP. Vklop (prenos / sinhronizacija
podatkov) iz lokalnih podatkovnih baz v centralno podatkovno bazo se izvaja periodično, enkrat ali večkrat dnevno. Ugotavljanje napak nad lokalnimi podatkovnimi bazami GP
bi predstavljalo organizacijski in tehnični problem, zato se kontrole podatkov izvajajo samo nad centralno bazo podatk ov grafičnega dela zemljiškega katastra.
Posledično je bilo potrebno planirati celoten proces izvajanja kontrol, tako da ta ne ovira rednega dela in prenosov podatkov iz lokalnih v centralno bazo podatkov. Hkrati je
potrebno kontrole izvajati v trenutku, ko so lokalne in centralna baza ustrezno usklajeni in so podatki v centralni bazi začasno statični – med procesom kontrol se ne
spreminjajo.
Celoten avtomatiziran proces izvajanja kontrol in migracije se zato zaganja periodično enkrat tedensko, s pričetkom na petek popoldne (po zaključku delovnih ur na GP).
Proces se izvede čez vikend, tako da so s pričetkom delovnih ur GP v ponedeljek zjutraj že na voljo osveženi generirani seznami napak.
Pred izvedbo kontrol se predhodno izvede replikacija (kopiranje) podatkov iz trenutnega produkcijskega okolja centralne baze zemljiškega katastr a v ločeno okolje, ki je
namenjeno izvajanju preverjanj poslovnih pravil. Tako se zagotovi stabilnost produkcijskega okolja, ki lahko nemoteno deluje neodvisno od izvajanja kontrol.
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Testno in produkcijsko okolje sheme GU_KONTROLE

Dobre prakse razvoja aplikacij ali baznih procedur zahtevajo vzpostavitev razvojnega, testnega in produkcijskega okolja. Zaradi praktičnih razlogov je v tem projektu
vzpostavljeno združeno razvojno in testno okolje. Količina podatkov, ki se prenaša z replikacijami, je namreč velika in zahteva velike strežniške kapacitete ter ustrezno dolge
čase za izvedbo replikacij.
Vzpostavljeno je verzioniranje sheme GU_KONTROLE. Prva verzija sheme, ki je bila prenesena v produkcijsko okolje strežnika PRODB, je bila zaključena v začetku aprila
2016. Predhodne in kasnejše spremembe sheme in registriranih poslovnih pravil (kontrol) so in bodo najprej razvite in testirane v testnem okolju strežnika TESTB. Po uspešno
opravljenem testu bodo prenesene v produkcijsko okolje, kjer se ob vsaki novonastali verziji beleži tudi uvedene spremembe.
Tehnično poročilo sheme GU_KONTROLE vsebuje tehnični opis sheme in navodil za njeno vzpostavitev, inicialno polnjenje in vzdrževanje, opis registriranih kontrol, procesov
(job) za izvajanje avtomatiziranega zagona, tabel za hranjenje poročil o napakah, opomb itd.
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Vrstni red kontrol in korakov migracije

Vrstni red kontrol in korakov migracije je predstavljen v naslednji shemi.
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1) Kontrola obstoječih parcel in ZPS v grafiki ZKP (1_ZKP_ZPS);
2) Kontrola obstoječih opisnih podatkov parcel in ZPS (25_PARCELE(atr))
3) Prenos grafike ZKP (parcele in ZPS ) iz obstoječega sistema v nov podatkovni model (prenos še ne vključuje merjenih ZK točk in urejenih meja)
(2_MIGRACIJA);
4) Kontrola prenešenih podatkov iz ZKP v novem podatkovnem modelu (3_ZKP_NOVI);
5) Kontrola obstoječih ZK točk v centralni bazi ZK (4_KATT);
6) Prenos podatkov obstoječih ZK točk v nov podatkovni model (5_PRIVZEM_KATT_TOCKE);
7) Kontrola obstoječih urejenih meja v centralni bazi ZK (6_DALJICE);
8) Prenos podatkov obstoječih urejenih meja v nov podatkovni model (7_PRIVZEM_DALJICE);
9) Generiranje grafičnih slojev v novem podatkovnem modelu (ZKP, ZKN v D96/TM koordinatnem sistemu) (8_GENERIRANJE_GRAF_SLOJEV);
10) Topološke kontrole slojev (ZKP, ZKN, ZPS v D96/TM koordinatnem sistemu) (9_TOPOLOŠKE_KONTROLE);
11) Topološke kontrole slojev pri izdelavi ZKN (SGP) za distribucijsko okolje (99_ZKN)
12) Primerjava atributnega in grafičnega dela parcel (10_PARCELE(graf-atr));
13) Primerjava atributnega in grafičnega dela ZPS in primerjava s katastrom stavb (11_ZPS(CBN-ATR));
14) Kontrola relacijske tabele stavbe–parcele (12_STA_PARCELE);
15) Primerjava relacijske tabele stavbe–parcele z atributnimi podatki parcel (13_STA_PARCELE-PARCELE(atr));
16) Primerjava relacijske tabele stavbe–parcele z atributnimi podatki ZPS (14_STA_PARCELE-ZPS(atr));
Vrstni red kontrol in koraki migracije oziroma prenos podatkov v nov podatkovni model so opisani po logičnih korakih.
Povezava z zavihkom (stranjo) v strukturiranem seznamu kontrol (excel tabela) je podana v naslovu poglavja (npr. 1_ZKP_ZPS).
Izvedba topoloških kontrol (9)
Zaradi časovno zamudnega koraka 8 (generiranje grafičnih slojev Katastra), se topološke kontrole iz sklopa 9 izvedejo z daljšo časovno zakasnitvijo. Časovnica opisuje
dejanski časovni potek posameznih faz.
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10

ER diagram sheme GU_KONTROLE
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Sistematizacija kontrol

V nadaljevanje je opisano struktiruranje opisa kontrol v tabelah.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Kontrole so opisane v tabelah. Vsaka kontrola je opisana z naslednjimi opisnimi kategorijami:
 Kontrola: v stolpcu »Kontrola« so vpisane kode, ki označujejo vez s strukturiranim seznamom opisov kontrol. Oznaka kontrole, npr. Z.09.11.1, je sestavljena iz:
- »Z« - označuje, da se kontrola izvaja nad zemljiškim katastrom (»S« označuje, da se izvaja nad katastrom stavb);
- »09« - označuje katera po vrsti v vrstnem redu kontrol in korakov migracije je ta kontrola (glej poglavje 3 tega dokumenta);
- »11.1« - označuje posamezno kontrolo, navadno je to zaporedna številka znotraj posamezne faze/sklopa kontrol.


Napaka: Besedilo, ki se bo izpisalo ob ugotovitvi napake ob posamezni kontroli in ga bo prejel referent/operater.



Prioriteta: Prioriteta označuje pomembenost ugotovljene napake (0 = opozorilo, 1 = prioritetna napaka).
o »0« - napake, na katere nas sistem opozori
o »1« - napake, ki jih je potrebno odpraviti



Nivo vpogleda: Definira, kdo vidi poročilo o napaki.
- »ref_cnt« pomeni, da je napaka prikazana samo referentom na Uradu za nepremičnine GURS (geodetske pisarne teh napak ne odpravljajo);
- »ref_vsi« pomeni, da so napake prikazane vsem referentom.



Opis napake / Generiran izpis: Ob registraciji napake se generira tudi dodatni opis, ki vsebuje dodatne informacije o lokaciji ali okoliščinah posamezne nap ake (npr.
centroid, sosednje parcele, oddaljenost od meje ipd.).



Navodila za odpravo napak: Kratko navodilo za odpravo napake, namenjeno operaterju.



Opombe: hierarhični položaj kontrole (trenutno neuporabljeno);

Kontrole / poslovna pravila so realizacija vsebinskih, semantičnih in topoloških zahtev, ki so popisana v nadaljevanju. Posam ezna kontrola ima oznako, ki je v shemi
GU_KONTROLE vodena kot atribut PP_SFR (šifra poslovnega pravila).
Oznaka je sestavljena iz: PREFIKS.FAZA.KONTROLA
PREFIKS »Z« označuje, da se kontrole izvajajo nad zemljiškim katastrom (ZK).
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FAZA označuje, na kateri sklop se posamezna kontrola nanaša (glej 5 Vrstni red kontrol in korakov migracije).
KONTROLA označuje posamezno kontrolo, navadno je to zaporedna številka znotraj posamezne faze/sklopa kontrol.
Opis tabel trenutne centralne baze
Vsak sklop kontrol vsebuje tudi opis tabel v trenutni produkcijski centralni bazi nepremičnin (grafični del). U porabljen je način označevanja polj, ki opredeljujejo vrsto podatka in
v nekaterih primerih tudi vrsto kontrole. Označba je navedena z krajšavami.
ID
FID
SIF
REL
KOO
GEO
OST
NIM
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identifikacijske oznake - oštevilčba
strojni identifikator
šifranti
povezovalna polja z drugimi tabelami
koordinate
geometrija
ostala polja z vrednostmi
polja, ki se ne migrirajo
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Kontrole
Kontrola obstoječih parcel in ZPS v grafiki ZKP (1_ZKP_ZPS)

V centralnem produkcijskem okolju so grafični podatki parcel zapisani v tabeli:
Ime tabele: PARCELE_VS_SDO_G
Ime polja
FEATUREID
SIFKO
PARCELA

FID
ID
NIM

STEV
PODD
VRSTAP
GEOMETRY

ID
ID
ID
GEO

13

Tip polja
NUMBER
NUMBER (4)
VARCHAR2 (10
BYTE)
NUMBER (4)
NUMBER (4)
NUMBER (1)
SDO_GEOMETRY

Opis polja
šifra katastrske občine - iz šifranta GU
enolična številka v okviru Slovenije - stojno določena številka
Števec parcelne številke
Poddelilka parcelne številke
Stavbna ali zemljiška parcela

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.01.01

Šifra KO ni pravilna ali
manjka

0

ref_cnt

/

Šifro katastrske občine se
določi ročno glede na lego
parcele. Potreben grafični
pregled.

Z.01.03a

Št. parcele ni veljavna

1

ref_vsi

Pretvorjeno iz NN. Centroid: y,x

Po pregledu zbirke listin
odpravimo napako (popravi se
številka parcele). Če to ni
možno, se določi nova številka
parcele, ki se vpiše tudi v
grafični in atributni del.
Grafični del:
- Poligon s parcelno številko
NN (9999/9999) se v
EDIT_DKN preštevilči v
9900/x(v KO 2621 v 9900/1
in 9900/2). Parcela se
ustanovi v atributih.
- Poligon s parcelno številko
z črkovnimi znaki
(9999/9996) se v
EDIT_DKN preštevilči v
9902/x (kjer jih je več v
istem KO, se uporabi
parcelne številke 9902/1,
9902/2, 9902/3 itd).
Atributni del: Parcela se
ustanovi v atributih z grafično
površino, rabo zemljiščem in
EMŠO:8300770000028

SIFKO se mora ujemati z naborom
šifranta - uporabljajo se le aktivne
oznake KO. V lokalni bazi to ni možno.
Napake se lahko pojavi ob prenosu iz
lokala na central. Seznam napak se
preveri na UN.
Parcela nima določene pravilne
številke parcele. Številka parcele se
nahaja v treh atributih. Nekatere
kombinacije STEV in PODD pomenijo
znano napako, ki se jo vodi ločeno.
Kontrola zazna neskladja v parcelni
številki (tipkarske napake, nepravilno
zapisane števce ali poddelilke, napake
pri prenosu številke ipd.).

Manjka delilka "/". Centroid: y,x
Napačna poddelilka. Centroid: y,x
Črkovni znaki v številki parcele. Centroid:
y,x
Odvečni presledek na začetku številke.
Centroid: y,x
Neznan pomen napake. Centroid: y,x (0,1)
Napačna oznaka za vrsto parcele.
Centroid: y,x (null)
Nedoločena vrsta parcele. Centroid: y,x
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Šifre v grafiki za take primere so:
9999/9999 NN, Nn, nN, nn
9999/9998 napačna številka parcele
9999/9997 napačna številka poddelilke
9999/9996 prvi trije znaki parcele so
črke ('AAA' -> 'ZZZ') – mejna parcela
9999/9995 številka ni podana
9999/9994 napačna vrsta parcele
9999/9993 umetni poligon pri
vzdrževanju (X)
ZAPISI SE V LOKALNIH BAZAH NE
VIDIJO (vidni so v centralni bazi ZK in
v izdelkih distribucije).
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Z.01.03i

Poligon ima določeno
št. 0/0

1

ref_vsi

Centroid:412116.23,33935.15

Z.01.03j

Neopredeljena vrsta
parcele

1

ref_vsi

/

Z.01.04

Podvojene parcele

1

ref_vsi

Centroid:530626.67,90446.8

Z.01.05a

Topološka napaka
ZKP

1

ref_vsi

Pojasnilo podtipa ORA napake (pojasnjeno
v nadaljevanju)

Z.01.11

Razlika med
atributno in grafično
površino parcele v
ZKP > 100%

0

ref_vsi

F = P_atr/P_graf ; napaka, če F ≥ 2 ali F
≤ 0,5.
Parcela 560/7, P_atr=532m,
P_graf=1500m; F = 0,34

Po pregledu zbirke listin
odpravimo napako (popravi se
številka parcele). Če to ni
možno, se določi nova številka
parcele, ki se vpiše tudi v
grafični in atributni del.
Preveri, ali je parcela stavbna
ali ne. Tudi, če je napaka samo
v centralni bazi, je potrebno
ponovno narediti izvoz parcele
in vklop v EditDKN, da se
pravilen podatek prenese v
centralno bazo.
Po pregledu zbirke listin
izvedemo uskladitev podatkov
po 144. členu ZEN ali
odpravimo neskladje. Parcele s
števcem 9999 se rešujejo s
preoštevilčevanjem na lokalu
(Glej kontrole Z.01.03a)
Odprava napake v geometriji
parcele ZKP – sekanje,
prekrivanje, dotikanje ipd.
Preveri se zbirka listin in
koordinate mejnih točk.
Preveri zbirko listin. Če je
napaka pri podatku
atributne površini, se vpiše
pravilna površina. Če je
napaka v grafični površini, se
grafika ZKP po potrebi
popravi.

Parcela ima številko parcele 0/0. (stev
= 0 AND podd = 0)

Polje VRSTAP je prazno (ni določeno,
ali je parcela stavbna ali zemljiška).
vrstap = NULL

Lokacijsko nepovezane parcele
(multipart geometrija parcele) ali
podvojen vnos (dve različni geometriji z
isto številko parcele). Podvojenih
vnosov ne pričakujemo, medtem ko je
multipart (prekocestne, lokacijsko
nepovezane parcele) geometrij lahko
več.
Podrobni opis posameznih ORA napak
je naveden v nadaljevanju.

Razmerje med atributno površino
parcele in grafično površino
parcele v ZKP je ≥ 2 ali ≤ 0.5.

Pojasnilo h kontroli / poslovnemu pravilu Z.01.05a
Kontrola izvaja enostavne topološke kontrole, ki se izvedejo s funkcijo validate_geometry, ki je vgrajena v sistem podatkovne baze Oracle. Ta funkcija vrne napake tipa
»ORA«.
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Najpogostejše ORA napake so naslednje:
 13348 - Meje poligona se ne zaključijo,
 13349 - Meje poligona sekajo same sebe,
 13350 - Meje notranjega in zunanjega oboda geometrije se dotikajo,
 13351 - Notranji in zunanji obod geometrije se sekata,
 13356 - Podvojen lom na geometriji parcele,
 13366 - Nepravilna kombinacija zunanjega in notranjega oboda geometrije,
 13367 - Napačna orientacija zunanjega ali notranjega oboda geometrije.
ORA-13348: Meje poligona se ne zaključijo
ORA-13349: Meje poligona sekajo same sebe
Dodatno navodilo za odpravo napake: Preveri zbirko listin. Potrebno je popraviti koordinate točk, ki povzročijo sekanje . Možno je več primerov, npr. zamenjava merjenih
koordinat dveh lomov, točka nima istega zamika ZKN-ZKP, kot ostale točke parcele, groba napaka koordinate, itd.
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Slika 1: ORA-13349

ORA-13350: Meje notranjega in zunanjega oboda geometrije se dotikajo
Dodatno navodilo za odpravo napake: Odmakne se tista meja, ki je manj natančno določena. Pri enaki natačnosti velja:Točka notranjega oboda, v kateri se notranji obroč
dotika zunanjega, se odmakne v notranjost parcele. Pri tem pazimo, da čimbolj ohranjamo obliko poligona in upoštevamo skladno st vektorjev (med grafičnimi in merjenimi
koordinatami).
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Slika 2: ORA-13350

ORA-13351:Notranji in zunanji obod geometrije se sekata, npr. ZPS seka mejo parcele
Dodatno navodilo za odpravo napake: Preveri zbirko listin. Potrebno je ugotoviti, kateri element je bolj smiselno premakniti (izboljšati), da do sekanja ne pride. Odmakne se
tista meja, ki je manj natančno določena. Pri enaki natačnosti pa pazimo, da čimbolj ohranjamo obliko poligonov in upoštevamo skladnost vektorjev (med lokacijskimi in
merjenimi koordinatami). Koordinate tega elementa se popravi oz. izboljša, metoda določitve koordinat je npr. 94.
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Slika 3: ORA-13351

ORA-13356: Podvojen lom na geometriji parcele
Dodatno navodilo za odpravo napake: Ena od ponovitev loma v ZKP se briše.

ORA-13366: Nepravilna kombinacija zunanjega in notranjega oboda geometrije
ORA-13367: Napačna orientacija zunanjega ali notranjega oboda geometrije
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Kompleksne topološke napake
Lokacija parcele izven poligona RS – nedovoljena enklava: to so parcele, ki niso vključene v strnjen poligon meje RS.
Luknje v zveznem sloju: Poligon RS se mora v celoti prekriti z zveznim slojem parcel. Prazna območja, ki niso označena z geometrijo parcele, predstavljajo napako. Ta
območja so lahko zelo majhna (tipično na mejah KO). Tem luknjam se določi geometrijo in centroid, zato da se lahko referentu posreduje natančno informacijo o lokaciji luknje.
Prevelika natančnost geometrije: Geometrija parcele je zapisana s prevelikim številom decimalnih mest.
Površina geometrije: Nekateri poligoni imajo izračunano površino manjšo od spodnje dovoljene meje, ki je trenutno določena na 0,5 m 2. Generirajo se opozorila, ki referenta
opozarjajo na potencialne napake v geometriji parcel.
Prekrivanje dveh geometrij: Dva sosednja poligona parcel se medsebojno prekrivata.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.01.05h

Parcela je izven RS

1

ref_vsi

Centroid:558805.79,157717.04

Nedovoljena enklava/otok, parcela
izven strnjenega poligona RS.

Z.01.05i

Luknja v ZKP

1

ref_vsi

Centroid:558805.79,157717.04

Z.01.05j

Prevelika natančnost
decimalk

1

ref_vsi

Lomna točka:
553765,954472571,77967,7614177905

Z.01.05k

Površina geometrije <
0,50 m2

0

ref_vsi

Površina poligona parcele: 0,2427 m2

Vpogled v zbirko listin,
ugotovitev pravega stanja
parcel. Popravi se grafika
napačne parcele.
Vpogled v zbirko listin,
ugotovitev pravega stanja
parcelnih mej. Popravi se
grafika napačne parcele. Na
meji med dvema GP napako
ureja GP z nižjo šifro KO.
Preveri zbirko listin. Po potrebi
se grafika parcele popravi.
Lomne točke morajo biti
določeni na 2 decimalni mesti
natančno.
Preveri zbirko listin. Po potrebi
se grafika parcele popravi.

Z.01.05l

Prekrivanje dveh
parcel

1

ref_vsi

Prekrivanje s parcelo k.o. 2354; parcela
198/1

Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačne
parcele.

Prekrivanje dveh geometrij parcel
znotraj istega sloja. Toleranca
prim.filtra 0.005, toleranca primerjave
0,005, 0,0005 in 0,00005.
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Luknja v zveznem sloju ZKP.

Prevelika natančnost geometrije. Točka
je lahko določena kvečjemu na 2
decimalni mesti natančno.
Površina geometrije parcele < 0,5m2
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Komentar h generiranju poligona RS, potreben za razumevanje kontrole Z.01.05h
Poligon RS se generira kot združeni poligon v D96/TM:
 uradne državne meje RS,
 največjega poligona, ki je pridobljen kot agregacija geometrij parcel.
Poligon se zaradi performančnih razlogov poenostavi. Pridobi se enoten poligon, na katerem ne ležijo zgolj parcele, ki ne lež ijo znotraj meje RS in se zvezno ne povezujejo z
grafičnim obrisom sosednjimi parcel. Slovenija ima eno uradno enklavo, KO 170, Centroid otoka: 623643.86, 148775.93, ta enklava je dovoljena. Vse ostale parcele, ki bi jih
zaznali zunaj generiranega poligona, se javijo kot napake kontrole Z.01.05h.
Predlagamo da se ob prehodu v nov koordinaten sistem obstoječi poligon RS, ki se je uporabljal v D48/GK transformira v D96/TM. Ni potrebno da se čaka na parcele v
D96/TM in uradno državno mejo v D96/TM , da bi se iz njih po starem definiranem postoku generiral poligon za potrebe kontrol.
Opomba: Če bi kot primerjalni poligon uporabili zgolj največji poligon iz agregacije parcel, bi našli več enklav, vendar so te enklave posledice nevrisanih parcel na nekaterih
mejnih območjih s sosednimi državami. V izogib ugotavljanju teh napak se primerjalni poligon združi s poligonom uradne državne meje RS.
V centralnem produkcijskem okolju so grafični podatki parcelnih delov zapisani v tabeli:
Ime tabele: PAR_DEL_GR
Ime polja
FEATURE ID
SIFKO
SIFDELKO
SIFVRAB
IMEVRAB
OZNVRAB
RAZRED
POVRSINA
STEV
PODD
VRSTAP
PARCELA
STA_STEV
GEOMETRY

FID
ID
NIM
SIF
NIM
NIM
NIM
OST
ID
ID
ID
NIM
REL
GEO

Tip polja
NUMBER (*,0)
NUMBER (4)
NUMBER (2)
NUMBER (3)
VARCHAR2 (21 BYTE)
VARCHAR2 (10 BYTE)
NUMBER (1)
NUMBER (8)
NUMBER (4)
NUMBER (4)
NUMBER (1)
VARCHAR2 (10 BYTE)
NUMBER (11)
SDO_GEOMETRY

Opis polja
šifra katastrske občine - iz šifranta GU
šifra dela katastrske občine
šifra vrste rabe
dolgo ime vrste rabe
kratko ime vrste rabe
katastrski razred
uradna površina parcele
Števec parcelne številke
Poddelilka parcelne številke
Stavbna ali zemljiška parcela
enolična številka v okviru Slovenije - stojno določena številka
številka stavbe
poligon parcelnega dela

V tabeli se kontrolirajo le parcelni deli s šifro rabe (polje SIFVRAB) 220, 221 – ZPS
Polja, ki se ne migrirajo in se ne preverjajo: FEATUREID, SIFDELKO, IMEVRAB, OZNVRAB, RAZRED, POVRSINA, PARCELA
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Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Z.01.06

ZPS nima veljavne št.
stavbe

1

ref_vsi

Z.01.10a

Topološka napaka
ZPS

1

ref_vsi

Z.01.10j

Prevelika natančnost
decimalk

1

ref_vsi

Z.01.10k

Grafična površina ZPS
< 0,5m2

0

ref_vsi

Površina poligona ZPS: 0,2628 m2

Z.01.10l

Prekrivanje ZPS

1

ref_vsi

Prekrivanje s parcelo k.o. 2387; parcela
560/7

2

Opis napake / Generiran izpis

Pojasnilo podtipa napake (enako kot pri
Z.01.05a)

Kontrola obstoječih opisnih podatkov parcel in ZPS

V centralnem produkcijskem okolju so opisni podatki parcel zapisani v tabeli:
Ime tabele: PARCELA
Ime polja
PC_MID
KO_ID
STAVBNA
ST_PARC
ST_PARC_P
DOKONCNA
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Tip polja
NUMBER(12)
NUMBER (4)
NUMBER (22)???
NUMBER (4)
NUMBER (4)
NUMBER(1)

Opis polja
enoličen MID parcele
šifra katastrske občine - iz šifranta GU
Stavbna ali zemljiška parcela
Števec parcelne številke
Poddelilka parcelne številke
0=ne, 1=dokončna ali urejena

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Vpiše se veljavna številka
stavbe. Če stavba ne obstaja,
se iz zemljiškega katastra briše
zemljišče pod stavbo, izbriše se
stavba iz KS in ukine HŠ.
Odprava napake v geometriji
ZPS. Določi se pravilne
koordinate točk in potek daljic –
mej parcele.

STA_STEV=NULL

Geometrija ZPS je zapisana s
preveliko natančnostjo
decimalnih mest.
Preveri zbirko listin. Po potrebi
se grafika ZPS popravi.
Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačne
parcele.

Topološke napake ZPS (Preverja se na
enak način kot pri parcelah). Vse ORA
napake, ki jih javi funkcija
evaluate_topology, ki je vgrajena v
ORACLE.
Prevelika natančnost geometrije. Točka
je lahko določena kvečjemu na 2
decimalni mesti natančno.
Grafična površina parcele < 0,5m2.
Prekrivanje dveh geometrij ZPS
parcelnih delov. Toleranca prim.filtra
0.005, toleranca primerjave 0,005,
0,0005 in 0,00005.

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

KD1
KD2
BON_TOCKE
OB_MID
STATUS
SYSDAT_DO
SYSDAT_OD
DATUM_DO
DATUM_OD
IDPOS_DO
IDPOS_OD
STSPR_DO
STSPR_OD
TRX_DO
TRX_OD
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NUMBER
NUMBER
NUMBER(3)
NUMBER(8)
VARCHAR2(1)
DATE(7)
DATE(7)
DATE(7)
DATE(7)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
NUMBER(7)
NUMBER(7)
NUMBER(12)
NUMBER(12)

Kontrolira se le veljavne zapise kjer je STATUS = V

Veljavni KD
KD za naslednje leto
Bonitetne točke parcele
MID občine v katero spada parcela
status: V=veljavna, U=ukinjena, Z=zgodovina
Sistemski datum ukinitve zapisa
Sistemski datum nastanka zapisa
Datum veljavnosti ukinitve
Datum veljavnosti nastanka
IDPOS ukinitve zapisa
IDPOS nastanka zapisa
Številka spremembe ukinitve
Številka spremembe nastanka
Številka transakcije ukinitve
Številka transakcije nastanka
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Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.25.01

Šifra KO ni pravilna ali
manjka

1

ref_cnt

/

Šifro katastrske občine se
določi ročno glede na lego
parcele. Potreben grafični
pregled.
Po pregledu zbirke listin
odpravimo napako (popravi se
številka parcele). Če to ni
možno, se določi nova številka
parcele, ki se vpiše tudi v
grafični in atributni del.
Preveri, ali je parcela stavbna
ali ne. Tudi, če je napaka samo
v centralni bazi, je potrebno
ponovno narediti izvoz parcele
in vklop v EditDKN, da se
pravilen podatek prenese v
centralno bazo.
Avtomatski popravek v 0

SIFKO se mora ujemati z naborom
šifranta - uporabljajo se le aktivne
oznake KO. V lokalni bazi to ni možno.
Napake se lahko pojavi ob prenosu iz
lokala na central. Seznam napak se
preveri na UN.
Parcela ima številko parcele 0/0. (stev
= 0 AND podd = 0)

Kontrola šifranta. Če ni
v šifrantu je napaka.
Z.25.03i

Parcela ima določeno
št. 0/0

1

ref_vsi

PC_MID =

Z.25.03j

Neopredeljena vrsta
parcele

1

ref_vsi

/

Urejenost parcele ni
1
pravilna
Atribut urejenosti parcele
ni enak 0 ali 1.
Boniteta parcele ni
1
pravilna

ref_vsi

Atribut dokončnosti parcele ni enak 0 ali 1.

ref_vsi

Boniteta ni v rangu 0<boniteta<100

Pregled v zbirki listin in sloju
bonitet

ref_vsi

Boniteta je 0.

Preveri pravilnost izračuna
bonitete.

Kontrola šifranta.
V polju je lahko
vrednost 0 ali 1 .
Z.25.06

Z.25.07

Boniteta ni v rangu
0<boniteta<=100. 100
lahko obstaja.
Z.25.07.a Boniteta je 0

0

Če je boniteta = 0 se
izpiše opozorilo.

V centralnem produkcijskem okolju so opisni podatki parcelnih delov zapisani v tabeli:
Ime tabele: PARC_DEL
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Polje VRSTAP je prazno (ni določeno,
ali je parcela stavbna ali zemljiška).
vrstap = NULL

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE




Kontrolira se le veljavne zapise kjer je STATUS = V
Kontrolira se zapise z VRSTA_RABE = 220 (ZPS), 221 (ZPS pred 2006)

Ime polja
PD_MID
PC_MID
KO_ID
STAVBNA
ST_PARC
ST_PARC_P
POVRSINA
VRSTA_RABE
ST_STAVBE
XCEN
YCEN
STATUS
SYSDAT_DO
SYSDAT_OD
DATUM_DO
DATUM_OD
IDPOS_DO
IDPOS_OD
STSPR_DO
STSPR_OD
TRX_DO
TRX_OD
RAZRED
VR_RABE_S

FID
ID
ID
ID
ID

Tip polja
NUMBER (12)
NUMBER(12)
NUMBER (4)
NUMBER (22)???
NUMBER (4)
NUMBER (4)
NUMBER(12)
NUMBER(3)
NUMBER(5)
NUMBER(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(1)
DATE(7)
DATE(7)
DATE(7)
DATE(7)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
NUMBER(7)
NUMBER(7)
NUMBER(12)
NUMBER(12)
NUMBER(1)
NUMBER(3)

Opis polja
Enolična številka parcelnega dela (strojni ID)
MID parcele kateri pripada parcelni del
šifra katastrske občine - iz šifranta GU
Stavbna ali zemljiška parcela
Števec parcelne številke
Poddelilka parcelne številke
Površina parcelnega dela
Šifra vrste rabe
Številka stavbe – zemljišče pod stavbo
X koordinata centroida
Y koordinata centroida
status: V=veljavna, U=ukinjena, Z=zgodovina
Sistemski datum ukinitve zapisa
Sistemski datum nastanka zapisa
Datum veljavnosti ukinitve
Datum veljavnosti nastanka
IDPOS ukinitve zapisa
IDPOS nastanka zapisa
Številka spremembe ukinitve
Številka spremembe nastanka
Številka transakcije ukinitve
Številka transakcije nastanka
Bonitetne točke

V tabeli se kontrolirajo le parcelni deli s šifro rabe (polje SIFVRAB) 220, 221 – ZPS
Polja, ki se ne migrirajo in se ne preverjajo: FEATUREID, SIFDELKO, IMEVRAB, OZNVRAB, RAZRED, POVRSINA, PARCELA
Dodatne kontrole niso potrebne, saj se iste kontrrole izvajajo že v parcelah (glej kontrole pod Z.25) in v grafičnem delu parcelnih delov (poglavje 13)
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3

Prenos grafike ZKP (parcele in ZPS ) iz obstoječega sistema v nov podatkovni model (prenos še ne
vključuje merjenih ZK točk in urejenih meja) (2_MIGRACIJA)

Prenos grafike parcel ZKP v nov podatkovni model

26
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Oštevilčevanje točk
GU je leta 2018 izvedla oštevilčbo lomnih točk ZKP (vsi lomi ZKP so ZK točke). Od oštevilčbe dalje se izvajajo kontrole oštevilčbe vseh lomov znotraj KO.
Ob končni migraciji se lahko pojavi situacija:
1. lom je brez oštevilčbe
2. lom ima dvojno oštevilčbo, v tem primeru se migrira eno točko (kvalitetnejšo - pravila so zapisana pri kontroli Z.04.10)
Da zagotovimo popolnost in pravilno oštevilčbo vseh lomov izvedemo naslednje korake:
1. korak: generiranje točk iz grafike parcel
a. Iz zapisa lomov parcel se generirajo točke, katerim pripišemo zgolj pripadajoči KO (SIFKO), jih pa ne oštevilčimo
b. Dvojnikov točk ne generiramo. Točke, ki so nastale iz lomov na mejah dveh KO, so pripisane nižjemu KO

Slika 4: Generiranje točk iz grafike parcel
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2. korak: Privzem KATT točk
a. Z ujemanjem grafičnih koordinat iščemo KATT točke, ki se ujemajo s posameznimi točkami, ki so nastale iz lomov parcel
b. Točkam, pri katerih najdemo ujemanje, pripišemo KO_ID in oštevilčenje KATT točke
c. Če na meji dveh KO najdemo 2 ali več KATT točk, ki se ujemajo z točko, ki je nastala iz lomov, privzamemo najkvalitetnejšo - pravila so zapisana pri kontroli
Z.04.10)

Slika 5: Privzem KATT točk

3. korak: Popolnjevanje oštevilčevanja
a. Za vsak KO se ugotovi, katere številke točk so še proste – niso bile še nikoli uporabljene, pri tem se upošteva tudi ukinjene točke in točke, ki niso bile privzete
(npr. KATT3, KATT6)
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b. Lomne točke, na katere se niso privzele KATT točke, se oštevilči glede na KO, kateremu so pripisane, upoštevajoč seznam prostih številk
Tega koraka v migraciji najverjetneje ne bo več, saj morajo biti vse točke pred tem že oštevilčene

Slika 6: Popolnjevanje oštevilčevanja
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Prenos grafike STAVBE_PARCELE v ZKP v nov podatkovni model
Ime tabele: PAR_DEL_GR (glej opis zgoraj). Tabela je v D96/TM koordinatnem sistemu.
Naloga se izvede za poligone parcelnih delov z znano:
o šifro rabe 220, 221 (ZPS)
1. Generiranje vseh lomnih točk:
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Generiranje lomnih točk na osnovi ZKP – vsak lom v ZKP mora imeti ustrezno točko
Vsak lom ima lahko le eno točko (izločiti je potrebno podvajanje točk v sosednjih poligonih)
Če točka že obstaja iz faze generiranja poligonov parcel se nova ne generira
Oštevilčba in atributiranje vseh lomnih točk. Za vse novo generirane točke se izvede zapis v novo tabelo TOCKE (dodajanje točk se nadaljuje v isto tabelo kot lomne točke
na mejah parcel):
o avtomatsko generiranje enoličnega identifikatorja TOCKA_ID
o KO_ID = prevzame se šifra KO v okviru katere je točka nastala. Na meji KO se evidentira samo točka z najnižjo šifro KO
o ST_TOCKE = točke s v tej fazi ne oštevilči
o E = Null
o N = Null
o E_GR = e koordinata lomne točke
o N_GR = n koordinata lomne točke
o NATANČNOST_DOLOČITVE_EN = ? (Ni določeno)
o H = Null
o NATANČNOST_DOLOČITVE_VIŠINE_ID = ? (Ni določeno)
o DATUM_H = 0
o GEO_DATUM_EN_ID = 0 ali Null
o NACIN_OZNACITVE_TOCKE_ID = 0 ali Null
o METODA_DOLOCITVE_KOORDINAT_ID = 0 ali Null
o METODA_DOLOCITVE_VISINE_ID = 0 ali Null
o UPRAVNI_STATUS_TOCKE_ID = 0 ali Null
o MODEL_TR_ID = 2 ( 2 = transformacija z državnim modelom transformacije v4.0Model transformacije 2015 )
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o
o
o
o
o
o
o

GEOM = zapis geometrije točke iz E,N
GEOM_GR = zapis geometrije točke iz grafičnih koordinat E_GR, N_GR
POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
PLOMBA = se ne polni
DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
EID – avtomatsko generiranje enoiličnega identifikatorja znotraj Katastra
Za vsako točko se generira še zapis v tabelo TOCKE_TIPI
 avtomatsko generiranje enoličnega identifikatorja TOCKA_TIP_ID
 prevzem enoličnega identifikatorja TOCKA_ID iz tabele TOCKE
 TIP_TOCKE_ID = 2 (2=tocka na meji tlorisa stavbe, stavba-parcela)
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
 PLOMBA = se ne polni
 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije

2. Generiranje vseh daljic:
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daljice se generirajo na osnovi predhodno generiranih lomnih točk in povezav ZPS v ZKP. Generiranje se izvede za daljice parcelnih delov z znano
o šifre rabe 220, 221
za vsako povezavo med dvema lomnima točkama se generira le ena daljica, kljub temu, da je daljica ponovljena v dveh poligonih .
Atributiranje in oštevilčba daljic. Za vse generirane daljice se izvede zapis v novo tabelo DALJICE (dodajanje daljic se nadaljuje v isto tabelo kot daljice na mejah parcel):
o avtomatsko generiranje enoličnega identifikatorja DALJICA_ID
o TOCKA_ID_ZAC = TOCKA_ID začetne točke daljice
o TOCKA_ID_KON = TOCKA_ID končne točke daljice
o UPRAVNI_STATUS_ID = 1 ( 1 = Ni urejena, 2 = Urejena). Vsem daljicam se najprej dodeli UPRAVNI_STATUS_ID=0, kasneje pa se ob privzemu urejenih daljic
status spremeni urejenim daljicam.
o STATUS_GRAFIKE = 1, če je pri slabši od obeh točk NATANCNOST_DOLOCITVE_TOCKE_ID <= 20, ali
 STATUS_GRAFIKE = 2, če je pri slabši od obeh točk NATANCNOST_DOLOCITVE_TOCKE_ID > 201 (1 = Obstaja v ZKP, 2 = Obstaja v ZKN), Vsem
daljicam se najprej dodeli STATUS_GRAFIKE=1, kasneje pa se ob privzemu urejenih daljic status spremeni tistim daljicam, ki pripadajo ZKN/IS.
o GEOM = zapis geometrije daljice iz E,N
o GEOM_GR = zapis geometrije daljice iz grafičnih koordinat E_GR, N_GR
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POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
PLOMBA = se ne polni
DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
EID – avtomatsko generiranje enoiličnega identifikatorja znotraj Katastra
Za vsako daljico se generira še zapis v tabelo DALJICE_TIPI
 avtomatsko generiranje enoličnega identifikatorja DALJICA_TIP_ID
 prevzem enoličnega identifikatorja DALJICA_ID iz tabele DALJICE (za tip tocke na meji parcele)
 TIP_DALJICE_ID = 2 (2=daljica na meji tlorisa stavbe, stavba-parcela)
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
 PLOMBA = se ne polni
 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije

3. Generiranje tabele STAVBE_PARCELE_X_DALJICE in STAVBE_PARCELE
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osnova so poligoni parcelnih delov v ZKP (z znano številko stavbe in rabo 220, 221) in že generirani tabeli DALJICE in TOCKE
za vsak ZPS v parcelnih delih ZKP se zapiše v tabelo STAVBE_PARCELE
o avtomatsko generiranje enoličnega identifikatorja STAVBA_PARCELA_ID (usklajeno s STAVBA_PARCELA_ID v tabeli STAVBE_PARCELE_X_DALJICE)
o PARCELA_ID = PARCELA_ID parcele, na kateri leži ZPS
o POVRSINA = Null (se ne zapiše ali se zapiše kasneje po uskladitvi z atributnim delom)
o DOLOCITEV_POVRSINE = 0
o STAVBA_ID = Null (zapiše se kasneje po uskladitvi s stavbami)
o STEVILKA_STAVBE = STA_STEV
o UPRAVNI_STATUS_ID = 0 ( 0 = Ni urejena, 1 = Urejena) (ime polja STATUS_ID ali UPRAVNI_STATUS_ID), – šifrant še ni dokončno definiran – predlagana
uskladitev za točke, daljice, parcele, stavbe_parcele, stavbe, .
o STATUS_GRAFIKE= 1, če je status grafike vseh daljic v poligonu = 1,
 STATUS_GRAFIKE = 2, če je status grafike vsaj ene od daljic v poligonu = 2. (1 = Obstaja v ZKP, 2 = Obstaja v ZKN,) Vsem daljicam se najprej dodeli
STATUS_GRAFIKE=1, kasneje pa se ob privzemu urejenih daljic status spremeni tistim daljicam, ki pripadajo ZKN/IS.
o E_CEN= izračun koordinate centroida iz poligona ali prepis iz polja ??
o N_CEN= izračun koordinate centroida iz poligona ali prepis iz polja ??
o GEOM = zapis geometrije parcele iz E,N
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POVRSINA_GEOM = izračun površine iz E,N koordinat
E_CEN_GR= izračun koordinate centroida iz poligona ali prepis iz polja ??
N_CEN_GR= izračun koordinate centroida iz poligona ali prepis iz polja ??
GEOM_GR = zapis geometrije parcele iz grafičnih koordinat E_GR, N_GR
POVRSINA_GEOM_GR = izračun površine iz grafičnih E_GR, N_GR koordinat
VRSTA_POVEZAVE_ID = 2 (če je vrsta rabe 220)
 ali
 VRSTA_POVEZAVE_ID = 3 (če je vrsta rabe 221)
 (šifrant 2 = Posebej označen tloris (ZPS) – 220, 3 = Posebej označen tloris (ZPS) – 221)
1 (ZPS)
POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
PLOMBA = se ne polni
DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
EID – avtomatsko generiranje enoiličnega identifikatorja znotraj Katastra

za vsak poligon parcelnega dela se na osnovi lomov poligona in tabele TOCKE identificira vse daljice v tabeli DALJICE in po pravilih zapiše v tabelo
STAVBE_PARCELE_X_DALJICE (za vsako daljico poligona se zapiše ID STAVBE_PARCELE, ID daljice (iz tabele daljic), končno točko daljice (zaradi povezave z
naslednjo daljico), pripadnost obodu (zunanji ali notranji obod):
o avtomatsko generiranje enoličnega identifikatorja STAVBA_PARCELA_X_DALJICA_ID
o STAVBA_PARCELA_ID = interna številka STAVBA_PARCELA_ID, ki se je uporabila tudi v tabeli STAVBA_PARCELA
o DALJICA_ID = številka daljice iz tabele DALJICE
o TOCKA_ID = končna točka daljice
o PRIPADNOST = Pripadnost obodu geometrije: 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod
o PLOMBA = se ne polni
o POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
o DATUM_SYS – vpiše se datum migracije

Generiranje vseh ostalih povezav stavba-parcela
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Doda se generiranje točke povezave stavba-parcela v tabelo STAVBE_PARCELE

Fo rma tted

Fo rma tted
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generiranje točke povezave, če ne obstaja poligon iz ZPS. Osnova je zapis STA_PARCELE za posamezno parcelo in stavbo ter presek ZKN s tlorisi
stavb
 avtomatsko generiranje enoličnega identifikatorja STAVBA_PARCELA_ID
 PARCELA_ID = PARCELA_ID parcele, ki se izbere v tabeli PARCELE iz polj v STA_PARCELEPAR_KO_SIFKO, PAR_SIFPAR, PAR_STEV,
PAR_PODD
 POVRSINA = POV_ZPS
 DOLOCITEV_POVRSINE = 0
 STAVBA_ID = STAVBA_ID stavbe, ki se izbere v tabeli STAVBE na podlagi KO in številke stavbe
 STEVILKA_STAVBE = na podlagi STA_SID se poišče številka stavbe v starem podatkovnem modelu
 UPRAVNI_STATUS_ID = 0 ( 0 = Ni urejena, 1 = Urejena) (ime polja STATUS_ID ali UPRAVNI_STATUS_ID), – šifrant še ni dokončno
definiran – predlagana uskladitev za točke, daljice, parcele, stavbe_parcele, stavbe, .
 STATUS_GRAFIKE= 2 (Točnost manjša od 1m)1 (1 = Obstaja v ZKP, 2 = Obstaja v ZKN, 3 = Obstaja v IS; 2 in 3 sta shranjena v isti
grafični tabeli) Vsem daljicam se najprej dodeli STATUS_GRAFIKE=1, kasneje pa se ob privzemu urejenih daljic status spremeni tistim
daljicam, ki pripadajo ZKN/IS.(Ni urejena)
 E_CEN= glej v nadaljevanju
 N_CEN= glej v nadaljevanju
 GEOM = prazno
 POVRSINA_GEOM = prazno
 E_CEN_GR= prazno
 N_CEN_GR= prazno
 GEOM_GR = prazno
 POVRSINA_GEOM_GR = prazno
 VRSTA_POVEZAVE_ID = 24 (točka povezave)
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
 PLOMBA = se ne polni
 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
 EID – avtomatsko generiranje enoiličnega identifikatorja znotraj Katastra
 Kako se polni koordinata točke povezave E_CEN, N_CEN?
 če je na parceli le ena stavba se prevzame koordinata centroida parcele
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če je na parceli več stavb se prevzame koordinata centroida preseka stavbe s parcelo (dodatne kontrole)
o če preseka tlorisa stavbe in parcele v ZKN ni, se koordinata ne vpiše – ZAPIŠE SE V NAPAKE
o če obstaja presek tlorisa stavbe in parcele v ZKN, zanj pa ne obstaja zapis v STA_PARCELE – ZAPIŠE SE V NAPAKE
ne prevzema se obrisov preseka tlorisa stavbe s parcelo

Prenos opisnih podatkov parcel v nov podatkovni model
Migracija parcel iz podatkovne baze zemljiškega katastra v nov podatkovni model Katastra
Ime izvorne tabele: PARCELE
 za vsak zapis parcele se dopiše v tabelo PARCELE:
o poišče se obstoječi zapis za parcelo v novem podatkovnem modelu (zapisan na osnovi grafičnih podatkov) na osnovi KO_ID in ST_PARCELE
o dopiše se naslednje manjkajoče atribute:
 POVRSINA = vsota površin parcelnih delov v tabeli PARC_DEL
 UPRAVNI_STATUS_ID = 2, če so vse daljice te parcele urejene (vse daljice imajo UPRAVNI_STATUS_ID = 2) ,
 UPRAVNI_STATUS_ID = 1, če je vsaj ena od daljic te parcele neurejena (vsaj ena od daljic ima UPRAVNI_STATUS_ID = 1)? (šifrant še ni
definiran (obstoječe šifre urejenosti parcele (2-urejena, 1-neurejena), predlagane nove v neusklajenem šifrantu (1-ni urejena, 2-urejena)
 DOLOCITEV_POVRSINE
 atributna površina parcele POVRSINA se od izračunane iz koordinat POVRSINA_GEOM razlikuje za manj kot dp = 0,25 * p1/2 dovoljeno
odstopanje (formula za dovoljeno odstopanje bo lahko kasneje spremenjena)
o DOLOCITEV_POVRSINE = 1 (1 – iz koordinat)
 atributna površina parcele POVRSINA se od izračunane iz koordinat POVRSINA_GEOM razlikuje za več kot dp = 0,25 * p1/2 dovoljeno
odstopanje (formula za dovoljeno odstopanje bo lahko kasneje spremenjena)
o DOLOCITEV_POVRSINE = 0 (0 – ni znano)
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
 PLOMBA = se ne polni
 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
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Prenos opisnih podatkov parcelnih delov za ZPS v nov podatkovni model STAVBE_PARCELE
Ime izvorne tabele: PARC_DEL (glej opis zgoraj).
Naloga se izvede za zapise parcelnih delov z znano:
o šifro rabe 220, 221 (ZPS)
1. Polnjenje tabele STAVBE_PARCELE
 osnova so zapisi STAVBE_PARCELE (z znano številko stavbe in rabo 220, 221)
 za vsak zapis parcelnega dela z znano število stavbe in rabo 220,221 se dopiše v tabelo STAVBE_PARCELE
o poišče se obstoječi zapis za parcelni del oziroma relacijo stavba-parcela v novem podatkovnem modelu (zapisan na osnovi grafičnih podatkov) na osnovi KO_ID
in ST_PARCELE in ST_STAVBE
o dopiše se naslednje manjkajoče atribute:
 POVRSINA = POVRSINA
 STAVBA_ID = Null (zapiše se kasneje po uskladitvi s stavbami)
 STEVILKA_STAVBE = STA_STEV
 UPRAVNI_STATUS_ID = ? (šifrant še ni definiran (obstoječe šifre ZPS (220, 221), predlagane nove v neusklajenem šifrantu (1-ZPS, 2-ZPS*)
 VRSTA_POVEZAVE_ID = 2 (če je vrsta rabe 220)
 ali
 VRSTA_POVEZAVE_ID = 3 (če je vrsta rabe 221)
 (šifre 2 = Posebej označen tloris (ZPS) – 220, 3 = Posebej označen tloris (ZPS) – 221)
 DOLOCITEV_POVRSINE
 atributna površina parcele POVRSINA se od izračunane iz koordinat POVRSINA_GEOM razlikuje za manj kot dp = 0,25 * p1/2 dovoljeno
odstopanje (formula za dovoljeno odstopanje bo lahko kasneje spremenjena)
o DOLOCITEV_POVRSINE = 1 (1 – iz koordinat)
 atributna površina parcele POVRSINA se od izračunane iz koordinat POVRSINA_GEOM razlikuje za več kot dp = 0,25 * p1/2 dovoljeno
odstopanje (formula za dovoljeno odstopanje bo lahko kasneje spremenjena)
o DOLOCITEV_POVRSINE = 0 (0 – ni znano)
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
 PLOMBA = se ne polni
 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
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Izdelava seznama parcel brez grafike


za vse zapise v tabeli PARCELE (star podatkovni model), ki jih ne najdemo v tabeli PARCELE (nov podatkovni model) se zapišejo v tabelo
PARCELE_BREZ_GRAFIKE
o PARCELE_BREZ_GRAFIKE_ID = podeli se enolični ID
o SIFKO = KO_ID
o ST_PARCELE = potrebno sestaviti iz PARCELA_OZNAKA, PARCELA_STEVILKA,
o DT_VPISA = datum migracije
o DT_IZBRISA = prazno
o UPORABNIK = ?
o DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
o POVRSINA = = vsota površin parcelnih delov v tabeli PARC_DEL
o Ali se polni tudi tabela REZERVACIJE s porabljenimi številkami parcel brez grafike ?
Migracija ukinjenih ID-jev parcel za potrebe rezervacij:

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Fo n t: (D efau lt) Arial Black , Hig hlig h t

Fo rma tted: Headin g 3 , Ad d sp ace b etween p arag rap h s o f th e same sty le, No b u llets o r n u mb ering

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: No b u llets o r n u mb ering

Ukinjene parcelne številke se generirajo iz naslednjih virov:
 iz historika baze INKAT
 iz baze DELOVODNIKA
 iz baze evidence elaboratov – EVELA
 iz tabele parcel brez grafike (PARCELE_BREZ_GRAFIKE)
V nadaljevanju so podani podrobnejši pogoji pri generiranju ukinjenih parcelnih številk:

 iz historika baze INKAT
o za vse parcele v tabeli PARCELE, ki so ukinjene (STATUS = U) ali zgodovina (STATUS = Z) se zapiše številka parcele v tabelo REZERVACIJE
 REZERVACIJA_ID = podeli se enolični ID
 TIP OBJEKTA = P (Parcela)
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 VRSTA REZERVACIJE = -1 (zgodovina)
 KO_ID = KO_ID
 ST_PARCELE = potrebno sestaviti iz PARCELA_OZNAKA, PARCELA_STEVILKA, PARCELA_PODDELILKA
 PARCELA_OZNAKA =STAVBNA
 PARCELA_STEVILKA =ST_PARC
 PARCELA_PODDELILKA = ST_PARC_P
 DATUM_OD = ?
 DATUM_DO = ?
 POSTOPEK_ID =
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
iz baze EVELA
o za vse parcele v tabeli HIZREK, ki so bile spremenjene se zapiše številka parcele v tabelo REZERVACIJE. Številka parcele se zapiše samo če ta
že ne obstaja (številke parcel se v rezervacijah ne smejo podvajati)
 REZERVACIJA_ID = podeli se enolični ID
 TIP OBJEKTA = P (Parcela)
 VRSTA REZERVACIJE = -1 (zgodovina)
 KO_ID = SIFKO
 ST_PARCELE = PARCST
 PARCELA_OZNAKA =izluščiti iz PARCST
 PARCELA_STEVILKA = izluščiti iz PARCST
 PARCELA_PODDELILKA = izluščiti iz PARCST
 DATUM_OD = ?
 DATUM_DO = ?
 POSTOPEK_ID =
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
o za vse parcele v tabeli HPARCELA, ki so bile vključene v postopek se zapiše številka parcele v tabelo REZERVACIJE. Številka parcele se zapiše
samo če ta že ne obstaja (številke parcel se v rezervacijah ne smejo podvajati)
 REZERVACIJA_ID = podeli se enolični ID
 TIP OBJEKTA = P (Parcela)
 VRSTA REZERVACIJE = -1 (zgodovina)
 KO_ID = SIFKO
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 ST_PARCELE = PARCST
 PARCELA_OZNAKA =izluščiti iz PARCST
 PARCELA_STEVILKA = izluščiti iz PARCST
 PARCELA_PODDELILKA = izluščiti iz PARCST
 DATUM_OD = ?
 DATUM_DO = ?
 POSTOPEK_ID =
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
iz baze DELOVODNIKA
o V delovodniku so hranjene rezervirane številke parcel, ki še niso uveljavljene. Predlagamo da se tekočih rezervacij na dan migracije ne
prenaša, temveč se rezervacije ročno vnesejo v novem sistemu. Rezervacije za postopke v teku (zahteva je že vložena na GU) se bodo
morale prenesti.
iz seznama PARCELE_BREZ_GRAFIKE

Vključiti kontrolo tabel v evidenci elaboratov:
 HIZREK (pravilnost zapisa parcelne številke PARCST)
 HPARCELA (pravilnost zapisa parcelne številke PARCST)
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Kontrola prenešenih podatkov iz ZKP v novem podatkovnem modelu (3_ZKP_NOVI)

4

V izvedbi bodo lahko navedene kontrole nadomeščene s primerjavo končnega izdelka (ZKP-parcele,ZKP- ZPS) z izvornim slojem (parcele, parcelni deli z ZPS).
Tabela: TOCKE
Polje
TOCKA_ID
KO_ID
ST_TOCKE
E
N
E_GR
N_GR
NATANCNOST_DOLOCITVE_EN_ID
H
NATANCNOST_DOLOCITVE_VISINE_ID
DATUM_H

GEO_DATUM_EN_ID
NACIN_OZNACITVE_TOCKE_ID
METODA_DOLOCITVE_KOORDINAT_ID

UPRAVNI_STATUS_TOCKE_ID

METODA_DOLOCITVE_VISINE
MODEL_TR_ID
GEOM
GEOM_GR
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Opis
Enolicni identifikator.
Šifra katastrske obcine.
Številka tocke.
E koordinata. Pri novih tockah je to obvezen podatek.
N koordinata. Pri novih tockah je to obvezen podatek.
Graficna E koordinata. Obvezen podatek.
Graficna N koordinata. Obvezen podatek.
Ocena natancnosti dolocitve koordinat. Pri novih tockah je to obvezen
podatek.
Nadmorska višina ZK tocke, reducirana na teren.
Natancnost višine. (Od uvedbe novega višinskega sistema dalje se vpiše
razred natancnosti ali natancnost).
Višinski datum. Do uvedbe novega višinskega sistema je višinski datum:
1=Trst, epoha 1875, (0 = ni znano, 1 = Trst, epoha 1875, 2 = nov višinski
sistem).
Geodetski datum ravninskih koordinat v D96/TM. Povezava na šifrant.
Obvezen podatek, ce obstaja E,N. Povezava na šifrant GEO_DATUMI_EN.
Nacin oznacitve zemljiškokatastrske tocke v naravi. Povezava na šifrant
NACINI_OZNACITVE_TOCK.
Metoda dolocitve položajnih koordinat, prevzeta iz starega sistema ob
migraciji. Obstojeci atribut, ki se za nove in spremenjene ZK tocke ne vodi
vec. Povezava na šifrant METODE_DOLOCITVE_YX..
Upravni status, prevzet iz starega sistema ob migraciji. Povezava na
šifrant. Obstojeci atribut, ki se za nove in spremenjene ZK tocke ne vodi
vec. Povezava na šifrant UPRAVNI_STATUSI.
Vir višine. (0=migracija 2015, 1=merjeno, 2=DMR, …)
Model transformacije. Povezava na šifrant MODELI_TR.
Geometrija.
Geometrija iz graficnih koordinat.
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PLOMBA
POSTOPEK_ID
DATUM_SYS
EID

Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis ni plombiran, <sifra> = zapis je
plombiran z eno ali vec plombami - šifra je povezava na PLOMBE.SIFRA.
ID postopka v graficnem delu.
Datum zadnje spremembe zapisa.
Enolicni ID znotraj Katastra.

Tabela: DALJICE
Polje
DALJICA_ID
TOCKA_ID_ZAC
TOCKA_ID_KON
UPRAVNI_STATUS_ID
STATUS_GRAFIKE
GEOM
GEOM_GR
PLOMBA
POSTOPEK_ID
DATUM_SYS
EID

Opis
Enolicni identifikator.
Povezava na zacetno tocko daljice.
Povezava na koncno tocko daljice.
ID upravnega statusa. Obvezen podatek. Opisuje upravni status dolocitve
meje. Povezava na šifrant UPRAVNI_STATUSI.
Status obstoja v graficnem prikazu. (1 = obstaja v ZKP, 2 = obstaja v ZKN, 3
= obstaja v IS; 2 in 3 sta shranjena v isti graficni tabeli).
Geometrija.
Geometrija v D96/TM graficnem sistemu.
Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis ni plombiran, <sifra> = zapis je
plombiran z eno ali vec plombami - šifra je povezava na PLOMBE.SIFRA.
ID postopka v graficnem delu.
Datum zadnje spremembe zapisa.
Enolicni ID znotraj Katastra.

Tabela PARCELE
Polje
PARCELA_ID
KO_ID
ST_PARCELE
POVRSINA
DOLOCITEV_POVRSINE

UPRAVNI_STATUS_ID

41

Opis
Enolicni identifikator.
ID katastrske obcine. Obvezen podatek. Povezava na katastrske obcine.
Sestavljena številka parcele. Obvezen podatek.
Površina parcele. Obvezen podatek.
Nacin dolocitve površine. (0 = ni znano, 1 = iz merjenih koordinat , 2 = iz
graficnih koordinat, 3 = izracunana iz atributnih podatkov). Obvezen
podatek.
ID upravnega statusa. Obvezen podatek. Povezava na šifrant
UPRAVNI_STATUSI.

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

STATUS_GRAFIKE
E_CEN
N_CEN
GEOM
POVRSINA_GEOM
E_CEN_GR
N_CEN_GR
GEOM_GR
POVRSINA_GEOM_GR
PLOMBA
POSTOPEK_ID
DATUM_SYS
EID
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Status obstoja v graficnem prikazu. (1 = obstaja v ZKP, 2 = obstaja v ZKN, 3
= obstaja v IS; 2 in 3 sta shranjena v isti graficni tabeli)
E koordinata centroida.
N koordinata centroida.
Geometrija.
Površina geometrije.
E koordinata centroida, graficne koordinate.
N koordinata centroida, graficne koordinate.
Geometrija iz graficnih koordinat.
Površina geometrije iz graficnih koordinat.
Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis ni plombiran, <sifra> = zapis je
plombiran z eno ali vec plombami - šifra je povezava na PLOMBE.SIFRA.
ID postopka v graficnem delu.
Datum zadnje spremembe zapisa.
Enolicni ID znotraj Katastra.
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Tabela PARCELE_X_DALJICE
Polje
PARCELA_X_DALJICA_ID
PARCELA_ID
DALJICA_ID
TOCKA_ID
PRIPADNOST
PLOMBA
POSTOPEK_ID
DATUM_SYS

Opis
Enolicni identifikator.
Referenca na parcelo.
Referenca na daljico.
Referenca na naslednjo tocko v geometriji parcele.
Pripadnost obodu geometrije: 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod.
Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis ni plombiran, <sifra> = zapis je
plombiran z eno ali vec plombami - šifra je povezava na PLOMBE.SIFRA.
ID postopka v graficnem delu.
Datum zadnje spremembe zapisa.

Tabela STAVBE_PARCELE
Polje
STAVBA_PARCELA_ID
POVRSINA
DOLOCITEV_POVRSINE

PARCELA_ID
STAVBA_ID
STATUS_ID
STATUS_GRAFIKE
STEVILKA_STAVBE
E_CEN
N_CEN
GEOM
POVRSINA_GEOM
E_CEN_GR
N_CEN_GR
GEOM_GR
POVRSINA_GEOM_GR
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Opis
Enolicni identifikator.
Površina zemljišca pod stavbo. Obvezen podatek.
Nacin dolocitve površine. (0 = ni znano, 1 = iz merjenih koordinat, 2 = iz
graficnih koordinat, 3 = izracunana iz atributnih podatkov) Obvezen
podatek.
ID parcele katere del je povezava stavba-parcela.
ID stavbe v povezavi stavba-parcela.
ID upravnega statusa. Povezava na šifrant STATUSI_STAVBE_PARCELE.
Status obstoja v graficnem prikazu. (1 = obstaja v ZKP, 2 = obstaja v ZKN, 3
= obstaja v IS; 2 in 3 sta shranjena v isti graficni tabeli)
Številka stavbe v okviru katastrske obcine. Obvezen podatek.
E koordinata centroida.
N koordinata centroida.
Geometrija. Geometrija je lahko poligon ali tocka (za stavbe, ki nimajo
dolocenega ZPS).
Površina geometrije.
E koordinata centroida, graficne koordinate.
N koordinata centroid, graficne koordinate.
Geometrija iz graficnih koordinat.
Površina geometrije iz graficnih koordinat.
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VRSTA_POVEZAVE_ID
PLOMBA

Vrsta povezave stabe in parcele.
Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis ni plombiran, <sifra> = zapis je
plombiran z eno ali vec plombami - šifra je povezava na PLOMBE.SIFRA.
ID postopka v graficnem delu.
Datum zadnje spremembe zapisa.
Enolicni ID znotraj Katastra.

POSTOPEK_ID
DATUM_SYS
EID

Tabela STAVBE_PARCELE_X_DALJICE
Polje
STAVBA_PARCELA_X_DALJICA_
ID
STAVBA_PARCELA_ID
DALJICA_ID
TOCKA_ID
PRIPADNOST
PLOMBA

POSTOPEK_ID
DATUM_SYS
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Opis
Enolicni identifikator.

NotNull
True

PK
True

Referenca na povezavo stavba-parcela.
Referenca na daljico.
Referenca na naslednjo tocko v geometriji ZPS.
Pripadnost obodu geometrije: 0 = Zunanji obod, 1..n =
n-ti notranji obod.
Podatek o aktivnih plombah: NULL = zapis ni
plombiran, <sifra> = zapis je plombiran z eno ali vec
plombami - šifra je povezava na PLOMBE.SIFRA.
ID postopka v graficnem delu.
Datum zadnje spremembe zapisa.

True
True
True
False

False
False
False
False

False

False

False
False

False
False
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Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Z.03.02

Viseča točka

1

ref_vsi

/

Z.03.13

Lokacijsko
nepovezana KO

1

ref_vsi

/

Vsaka točka mora ustrezati vsaj
enemu zapisu v tabeli daljic,
sicer je neuporabna.
Upošteva se postopek
spremembe meje katastrske
občine.

Z.03.41a

Vsak zapis parcele
mora imeti
geometrijo GEOM
Vsak zapis parcele
mora imeti
geometrijo
GEOM_GR

Opombe

Ugotavlja se parcele, ki se nahajajo
znotraj manjšega lokacijsko
nepovezanega dela katastrske občine.
Napaka se ugotovi na vseh parcelah v
tem poligonu.
Kontrola ni implementirana.

Z.03.41b

1

ref_vsi

Parcela nima geometrije ZKN

1

ref_vsi

Parcela nima geometrije ZKP

Pojasnilo h kontroli / poslovnemu pravilu Z.03.13
Poligone katastrskih občin (KO) se lahko generira na dva načina:
1. Z agregiranjem parcel z enakim atributom, ki določa katastrsko občino, kateri parcela pripada (SIFKO)
2. Z združevanjem daljic, ki imajo atribut MEJA_KO=1, torej predstavljajo mejo med dvema KO.
Ne glede na način generiranja sloja KO se lokacijsko nepovezane KO ugotovi kot napako pri kontroli Z.03.13, pri čemer se manjši/e del/e nestrnjenega poligona po pravilih
postopka spremembe meje KO prenese in preoštevilči v drug KO. Lahko se prenese ali preštevilči v drug KO tudi parcele, ki predstavljajo »prehod« med nepovezanima
poligonoma KO. Nekatere KO so lokacijsko nepovezane in se njihovega stanja ne bo odpravljalo, med njimi je tudi KO, ki vsebuje veljavno enklavo Republike Slovenije.
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Kontrola obstoječih ZK točk v centralni bazi ZK (4_KATT)

5

Pravilo kontrole:
 V tej fazi se kontrolira merjene točke (KATT), ki imajo vrednost polja BUG=0,1 (FILTER), točke z drugimi statusi se ne kontrolira in migrira.


Podvojene ZK točke uredimo. Podvojena ZK točka, ki se ne uporabi, ne sme v seznam napak in se ne uporabi v naslednjem koraku.

Tabela: KATT
Ime polja
FEATURE ID
SIFKO
TOCKA
YGK (E)
XGK (N)
Z (H)
METYX (METEN)
UPRAVNO
IDPOS
DATUM
L_YGK (GE)
L_XGK (GN)
OPOMBE
BUG
IZRIS
PR_GAUSS
HVLOGA_ID
HVLOGA_ZAP
GDATYX (TRANS)
METH
YTM
XTM
V_MEJNIKA

FID
ID
ID
KOO
KOO
OST
SIF
SIF
REL
OST
KOO
KOO
NIM
SIF
NIM
NIM
NIM
NIM
SIF
NIM
KOO
KOO
SIF

Tip polja
NUMBER (*,0)
NUMBER (4)
NUMBER (6)
NUMBER (11,2)
NUMBER (11,2)
NUMBER (9,2)
VARCHAR2 (2 BYTE)
VARCHAR2 (1 BYTE)
VARCHAR2 (8 BYTE)
DATE
NUMBER (11,2)
NUMBER (11,2)
VARCHAR2 (16 BYTE)
VARCHAR2 (1 BYTE)
NUMBER (1)
NUMBER (1)
NUMBER (5)
NUMBER (3)
NUMBER (1)
NUMBER (2)
NUMBER (13,2)
NUMBER (13,2)
NUMBER (1)

Opis polja
šifra katastrske občine
številka zemljiškokatastrske točke
koordianta ZK točke v D96/TM
koordinata ZK točke v D96/TM
metoda določitve položajnih koordinat
upravni status
identifikacijska številka postopka
grafična koordinata (ZKP)
grafična koordinata (ZKP)

transformacija koordinat
Metoda določitve višine
Vrednosti so 0
Vredbnosti so 0
vrsta mejnika

Polja, ki se ne migrirajo se ne preverjajo:
FEATURE_ID, OPOMBE, IZRIS, PR_GAUSS, HVLOGA_ID, HVLOGA_ZAP, METH
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AVTOMATSKE KONTROLE
Sklop avtomatskih kontrol odpravlja napake po vnaprej določenih pravilih, brez potrebe po posredovanju referenta. Seznami napak, ki so generirani ob odpravljanju
posamezne napake, se beležijo v ločene tabele, ki se ne prikazujejo v aplikaciji »Kontrole«. Ker so seznami teh napak sorazmerno obširni (več kot 1 mio. zapisov), je vpogled v
te sezname omogočen preko baznih grafičnih vmesnikov, v našem primeru APEX (Oracle Application Express). Enako velja za vpogled v statistike števi la teh napak – vpogled
je možen samo preko APEX vmesnika.
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Kontrola

Napaka (ni izpisa)

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran
izpis

Avtomatski popravek

Opombe

Z.04.01

Z ni znotraj intervala 0 <
Z < 2865

0

APEX

/

Z.04.02a

Neveljavna METEN in
ZKT ima samo GE, GN

1

APEX

/

Višina se briše. Popravek je z dnem
12.03.2018 deaktiviran. Ponovna aktivacija ob
prehodu v nov koordinatni sistem.
Če metoda METEN ni veljavna, se jo ob
migraciji spremeni v 90, če ima ZK točka samo
grafične koordinate GE, GN.

Z.04.02b

Neveljavna METEN in
ZKT ima E,N

1

APEX

/

Če metoda METEN ni veljavna, se jo ob
migraciji spremeni v 00, če ima ZK točka
koordinate E, N.

Z.04.03

UPRAVNO<>0,1,2,3,4,
5,6,7,8,9

0

APEX

/

Z.04.05

UPRAVNO=7 in
METEN!=
77,85,86,87,88, 90

0

APEX

/

Določi se šifra »Neznano«. Popravek je z dnem
12.03.2018 deaktiviran. Ponovna aktivacija ob
prehodu v nov koordinatni sistem.
Določi se šifra »Neznano«. Popravek je z dnem
12.03.2018 deaktiviran. Ponovna aktivacija ob
prehodu v nov koordinatni sistem.

Višina točke ni v intervalu med 0 in
2864m. Ni znotraj intervala 0 < Z <
2865
Nepravilna šifra metode določitve
položajnih koordinat. Veljavne metode
METEN != 00,77,85,86,87,88,90,
91,92,93,98
Nepravilna šifra metode določitve
položajnih koordinat. Veljavne metode
METEN !=00,77,85,86,87,88,90,
91,92,93,99
Nepravilna šifra za upravni status.
UPRAVNO!=1,2,3,4,5,6,8,9

Z.04.06.
a

Če je METEN<>93 in
TRANS!=0 , mora biti
TRANS = 0
V_MEJNIKA<>(1,2,3,4,
5,6,7,8)

0

APEX

/

Če je METEN<>93 in TRANS !=0, se zapiše
TRANS=0.

0

APEX

/

Oba para koordinat (E,
N) in (GE, GN) sta
NULL ali (0,0).

0

APEX

/

Določi se šifra »Neznano«. Popravek je z dnem
12.03.2018 deaktiviran. Ponovna aktivacija ob
prehodu v nov koordinatni sistem. Ponovna
aktivacija potrebna pred končno migracijo.
Točka se briše

Z.04.07

Z.04.08
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Nepravilna šifra za upravni status (Če
ima polje UPRAVNO vrednost 7 in
polje METEN nima vrednosti
77,85,86,87,88, 90 je potrebno
nadomestiti novo polje
UPRAVNI_STATUS_TOCKE_ID z
novo vrednostjo). UPRAVNO=7 in
METEN!=77,85,86,87,88, 90
Nepravilna šifra za polje TRANS, če je
METEN različna od 93. Šifra TRANS
mora biti v tem primeru = 0.
Nepravilna šifra vrste mejnika.
V_MEJNIKA!=1,2,3,4,5,6,7,8
ZK točka nima določene nobene
koordinate. Oba para koordinat sta
NULL ali (0,0)
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Z.04.10
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Podvojen vnos – drugi
SIFKO, GE, GN
koordinate so enake.

0

APEX

/

Brišejo se podvojene točke na meji KO na
podlagi upravnega statusa točke, starosti
zapisa točke in številke KO. V primerih
podvojenih ZK točk z enakimi grafičnimi
koordinatami različnih upravnih statusov, naj se
prednostno OHRANI upravni status 9, nato 1,
nato 2. Preostanek naj prednostno ohrani
največji upravni status. Prioriteta upravnih
statusov je torej: 9,1,2,8,7,6,5,4,3,0. V primerih
podvojenih ZK točk z enakimi grafičnimi
koordinatami, ki imajo enake upravne statuse,
se izbrišejo starejše ZK točke z enakimi
grafičnimi koordinatami. V primerih enakih
upravnih statusov in datuma točke, se briše
tisto, ki ima višjo številko KO.

Podvojene točke (grafične koordinate)
na meji KO. Podvojen vnos – drugi
SIFKO (enake grafične koordinate) –
prevzame se tista ki ima boljši upravni
status (UPRAVNO=9,1,2,8,7,6,5,4,3,0),
če je ta isti pa zadnji datum (DATUM)
zapisa v bazo, če je tudi DATUM enak,
pa izberemo točko z nižjo številko
SIFKO.
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Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Z.04.12

Šifra KO pri ZKT ni
veljavna

1

ref_cnt

Z.04.14

Št. ZKT ni večja od 0

1

ref_vsi

Z.04.15

Podvojena št. ZKT
znotraj KO

1

ref_cnt

Z.04.16

Manjka grafična
koordinata ZKT. GE ali
GN =NULL ali 0
ZKT leži izven RS

1

ref_vsi

1

ref_vsi

Oddaljenost od meje SI = 9999,99m

ZKT razdalja med
grafično koordinato in
koordinato > 120 m
ZKT enake grafične
koordinate in
različne koordinate
(E,N).

1

ref_vsi

Točke z enakimi koordinatami: <št.
točke>-<št.točke>

1

ref_vsi

Točke z enakimi koordinatami: <št.
točke>-<št.točke>

ZKT enake
koordinate (E,N) in
različne grafične
koordinate

1

ref_vsi

Točke z istimi E, N koordinatami: 13

Z.04.17

Z.04.18
Z.04.20

Z.04.22
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Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Šifre katastrske občine se
določi ročno glede na lego ZK
točke.
Pripiše se prava številka ZK
točke ali se točka briše, če ne
obstaja.
Če gre za podvojeno točko, je
potrebno eno (s slabšimi
podatki) izbrisati. Če sta dve
različni točki, eni od točk
popravimo lokacijske koordinate
in po potrebi popravimo ZKP.
Preverimo v zbirki listin;
grafične koordinate se popravijo
ali se točka briše.
Preverimo v zbirki listin;
grafične koordinate se popravijo
ali se točka briše.

SIFKO se ne ujema z naborom
šifranta. Seznam napak se preveri na
Uradu za Nepremičnine.
TOCKA > 0

Preverimo in popravimo ali
brišemo koordinate oz.
popravimo grafične koordinate.
Preverimo v zbirki listin: če
ugotovimo, da gre za dve točki,
eni od točk popravimo grafične
koordinate in po potrebi
popravimo ZKP; če pa
ugotovimo, da gre za eno točko,
odvečno točko ročno brišemo.
Preverimo v zbirki listin: če
ugotovimo, da gre za dve točki,
eni od točk popravimo E, N
koordinate ; če pa ugotovimo,
da gre za eno točko, odvečno
točko ročno brišemo in po
potrebi popravimo ZKP.

Podvojene točke – dva zapisa z istim
SIFKO in TOCKA. Seznam napak se
preveri na Uradu za Nepremičnine.

Grafična koordinata GE aliGN = NULL
or 0
Točka ni znotraj poligona, ki se ga
dobimo kot unijo poligona iz uradne
meje RS in poligona, ki ga dobimo z
agregiranjem geometrij parcel.
Oba para obstajata in D != [0,120]
Dve ali več točk z enakimi grafičnimi
koordinatami in različnimi koordinatami
E, N

Dve ali več točk z različnimi grafičnimii
in enakimi E, N koordinatami
V seznamu se izpišejo tudi točke, ki
imajo enake grafične koordinate in E, N
(0,0)
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Z.04.23

Viseča ZKT

1

ref_vsi

Popravek grafične koordinate
ali brisanje ZK točke.

Z.04.24

Grobi pogrešek ZKT
(NV >3,3) na vseh
točkah razen točk z
METEN = 77 in 88.

1

ref_vsi

NV_X = 4,61; NV_Y = 21,54

Z.04.26

Oštevilčba lomnih
točk (Manjkajoča
točka)

1

ref_vsi

Za vsako točko v TOCKE mora na lokaciji
Y_GR, X_GR obstajati točka v KATT na
lokaciji GE, GN

Z.04.27

METEN=93 in
TRANS<>1,2

1

ref_cnt

Če ima točka METEN=93, mora biti
TRANS=1,2

Z.04.28

ZK točka mora imeti
koordinate (E, N)

1

ref_vsi

ZKT mora imeti koordinate E, N. Grafična
koordinata točke je GE=554433,22
GN=456652,12.

Preveriti v zbirki listin in
odpraviti morebitne napake v
koordinatah ZKT GE, GN ali E,
N. Lahko gre tudi za povezavo
z napačnim lomom v ZKP. V
kolikor ne gre za napako v
nobeni izmed koordinat, se
obvezno vpiše opomba, da so
koordinate pravilne.
Preveriti zbirko listin od
najmlajših postopkov nazaj do
tistega, ki je povzročil tako
stanje. V kolikor je bila ZK točka
izbrisana neupravičeno, jo
vzpostaviti nazaj z isto številko
ZK točke in vsemi atributi. V
kolikor je bil v postopku tvorjen
nov lom brez ZK točke,
vzpostaviti novo ZK točko z
ustreznimi atributi.
Določi se pravilna šifra TRANS

Točki je potrebno določiti
koordinate E,N.

Pojasnilo h kontrolam / poslovnim pravilom Z.04.10 (avtomatski popravek), Z.04.20 in Z.04.21
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GE, GN != {Y_GR, X_GR} Točka ne
pripada nobenemu od obstoječih točk
lomov v ZKP.
Možen grobi pogrešek ZKT po
izravnavi celotne K.O. Parametri
standardnega popravka (NV) po
Helmertovi metodi so previsoki.
Ugotavlja se na vseh točkah razen točk
z METEN = 77 in 88.

Ta kontrola mora referentu GU javiti
med katerima dvema ali več parcelami
je ta lom in koordinato loma v ZKP, ki
nima določene ZK točke.

Nepravilna šifra za TRANS, če je
METEN= 93. Če ima točka METEN=93
in datum spremembe od 22.1.2019
dalje (po prehodu v D96/TM), mora biti
TRANS=1 ali 2
Kontrola se izvaja samo na lokacijsko
izboljšanih KO. Na izboljšanem KO
mora imeti točka koordinate E, N.
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Če imata dve ali več ZKT enake grafične koordinate (GE, GN) znotraj iste KO, vendar različno (E, N) koordinato, napako ugotovi kontrola Z.04.20. Napak o je potrebno ročno
odpraviti na GP.
Če imata dve ali več ZKT z različnimi grafičnimi koordinatami (GE, GN) enake (E, N) koordinate znotraj iste KO, napako ugotovi kontrola Z.04.22. V seznam napak te kontrole
so dodane tudi točke, ki imajo enake grafične koordinate in koordinate enake 0 (E, N = 0).
Če imata dve ali več ZKT iz sosednjih KO (razlicen SIFKO) enake grafične koordinate: napako ugotovi in avtomatsko odpravi kontrola Z.04.10. Pri odpravi napake se upošteva
upravni status, starost zapisa točke in oznako KO (SIFKO), v tem vrstnem redu. Za natančnejši izbirni postopek glej Z.04.10 – avtomatski popravek.

Pojasnilo h kontroli / poslovnim pravilom Z.04.24
Za projekt »Izboljšava ZK« se izvede izravnava ZKT na celotni posamezni K.O. po Helmertovi metodi, ki prikaže prisotnost možnih grobih pogreškov v posameznih ZKT.
Vektor odstopanja več kot 3,3 x presega povprečni vektor v delu KO . To se izkazuje kot standardni popravek (NV) po izravnavi na posamezno koordinato po X in Y osi.
Namen je maksimalno preveriti/odpraviti probleme, ki se bodo pokazali ob postopkih izravnave v izboljšavi. S tem:
- razbremenimo OGU/GP nalog/ukrepanja tekom izboljšave, ko bi bilo potrebno v roku meseca ali dveh pogledati vse to, na enak način in hkrati
- zagotovimo krajši čas izvedbe izboljšave.
Kako smo prišli do teh vrednosti:
Gre za vnaprejšnjo simulacijo možnih napak izboljšave pred dejansko izvedbo. Rezultate preverjamo v D96/TM sistemu in sicer:
- Izračunamo povprečen vektor odstopanja med koordinato E, N in grafično koordinato GE, GN za vse vezne točke, izračuni se izvajajo po delih KO
- Glede na vrsto vzdrževanja dela KO (ki je vodena v centralni bazi) se določi minimalno velikost povprečnih odstopanj in sicer:
o Koordinatno vzdrževanje 0,12 m
o Metoda vzdrževanja z vklopom 3,00 m
o Koordinatni način vzdrževanja z vklopom 0,30 m
- V kolikor dejansko izračunano povprečno odstopanje ne dosega minimalne vrednosti glede na vrsto vzdrževanja katastra, se za izvedbo kontrole Z.04.24 nastavijo za take dele minimalne vrednosti odstopanja
- Vektor na posamezni ZK točki, ki presega 3,3 kratno vrednost povprečnega vektorja (oz. minimalnega odstopanja) kaže na možno prisotnost grobe napake na ZK točki; to pomeni, da so med napakami:
o Na koordinatno vzdrževanih delih KO samo tiste ZK točke, katerih vektor presega 0,39 m,
o Na delih KO z metodo vzdrževanja z vklopom samo tiste ZK točke, katerih vektor presega 9,9 m in
o Na delih KO z metodo vzdrževanja koordinatni z vklopom samo tiste ZK točke, katerih vektor presega 0,99 m
- ZK točke z vektorjem, ki presega 3,3 kratnik povprečnega damo na seznam napake Z.04.24, ki jih je potrebno preveriti.
Vzrok je lahko napačno »prepisana« E, N koordinata iz elaborata; povezava ZK točke z napačnim lomom ZKP; napačna določitev E, N koordinate s strani geodeta; »nepopravljanje ZKP« …
Naloga OGU/GP je to, da maksimalno preveri možne vzroke za odstopanje na vseh ZK točkah s seznama in v kolikor je potrebna poprava podatkov, to tudi naredi.
V primeru, da napake ni mogoče odkriti, pa se v PP KONTROLE napiše opomba, da so koordinate pravilne.

Potek kontrole z ročnimi in avtomatiziranimi koraki
Kontrola je odvisna od treh vhodnih podatkov/parametrov:
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-

sloj točk, ki so bile uspešno migrirane v tabelo CBN_TOCKE in vsebujejo oba para koordinat
sloja geometrije delov katastrskih občin (DELKO), ki se nahaja v tabeli SDE.DEL_KO_SDO_G@PROD
vsakemu DELKO je določen parameter Sigma, ki predstavlja povprečno dolžino vektorja odstopanj med transformiranimi grafičnimi TM koordinatami (E_GR, N_GR)
in merjenimi TM koordinatami (E,N). Koordinatni pari so vpisani v atributih točk, ki se uspešno migrirajo v Kataster.
vsakemu DELKO je določena mejna vrednost izračunane napake po X in Y koordinati, ki jo označimo z vrednostjo NV.

Komentarji k posameznemu vhodnemu podatku/parametru:
Sloj točk
Ker sloj točk ni statičen ampak se s časom spreminja, lahko te spremembe vplivajo na število ugotovljenih napak. Predvsem lahko na izračun NV_X in NV_Y vseh točk v
posamezni DELKO vplivajo točke, ki imajo vsebujejo grobo napako v koordinatnih parih, ki lahko povzroči spremembo vmesnih statistik celotne DELKO.
Grobe napake nad koordinatnimi pari ugotavljajo predhodna poslovna pravila (kontrole).
Sloj geometrije DELKO
V tabeli SDE.DEL_KO_SDO_G@PROD je vzpostavljena hierarhija, ki vsako katastrsko občino (KO) deli na enega ali več delov katastrske občine (DELKO). Vsi DELKO
zvezno prekrivajo celotno območje Republike Slovenije. Vsaki točki, ki leži na območju RS, tako lahko določimo, v katerem DELKO se nahaja. Vsi izračuni kontrole se namreč
izvajajo na ravni DELKO, saj algoritem za izračun kot osnovno prostorsko enoto privzame DELKO.
Sigme in rangiranje
Povprečne dolžine vektorjev odstopanj se izračunavajo nad koordinatnimi pari točk, ki pripadajo posamezni DELKO. Postopek izračuna se za nekatere DELKO določi z
izračunom, ki ga izvaja GURS. Izračun določi povprečno razdaljo med TM koordinatnim parom (E,N) in grafičnim koordinatnim parom (GE, GN).
Naknadno se vse Sigme, tako predhodno ročno izračunane in tiste, ki z ročnim izračunom niso bile določene, popravi, tako da se vrednosti, ki ne obstajajo ali so nižje od
določenih minimumov, spremeni na minimalne vrednosti po tabeli:
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Minimalna dovoljena sigma za posamezni DELKO se določi na podlagi parametra SIFNVZD obravnavanega DELKO.
Metoda določitve miminalne sigme (glej tabelo zgoraj):
 minimalna sigma = 0.12 če SIFNVZD = 1
 minimalna sigma = 3.00 če SIFNVZD = 2
 minimalna sigma = 0.30 če SIFNVZD = 3
Če je vrednost podane sigme večja od določene minimalne vrednosti ali enaka, se sigmi pripiše podana vrednost.
Če je vrednost podane sigme manjša od prej določene minimalne vrednosti, se sigma posodobi z določeno minimalno vrednostjo.
Rangiranje za posamezni DELKO se določi na podlagi parametrov SIFVKAT in SIFNVZD obravnavanega dela KO.
Metoda določitve rangiranja (glej tabelo zgoraj):
 rangiranje = 1 če (SIFVKAT = 1 in SIFNVZD = 1) ali (SIFVKAT = 2 in SIFNVZD = 1)
 rangiranje = 2 če (SIFVKAT = 1 in SIFNVZD = 3) ali (SIFVKAT = 3 in SIFNVZD = 1) ali (SIFVKAT = 4 in SIFNVZD = 1)
 rangiranje = 3 če drugače
Minimalna vrednost NV
Končni rezultat izračuna so vektorji odstopanj za vsako posamezno točko po dveh koordinatnih oseh, torej NV_X in NV_Y. Vsaki točki, ki ima vpisana oba koordinatna para, se
tako pripišeta dodatna atributa, ki predstavljata izračunane vektorje odstopanj.
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Mejni NV, ki se lahko določi za vsak DELKO posebej, predstavlja mejno vrednost. Če NV_X ali NV_Y pri posamezni točki v DELKO presega to mejno vrednost (DELKO), se
nad točko ugotovi in registrira napaka. NV tako predstavlja kriterij, ki napako določi le nad točkami, katerih koordinatni pari so najbolj ne usklajeni. S prilagajanjem NV se lahko
povečuje ali zmanjšuje delež točk, ki se jih označi z napako.
V prvi nastavitvi je mejni NV za vse DELKO določen enako: NV=3,3
Lastnosti kontrole
Kontrola se lahko izvede le nad točkami, ki se uspešno migrirajo v nov NEP. Nekatere predhodne kontrole imajo namreč za posledico dejstvo, da se točke, nad katerimi so
ugotovljene napake, ne migrirajo. Predvsem to velja za točke, ki so del »prekocestnih« parcel, torej parcel z multipart geometrijo (sestavljene iz več ločenih poligonov) – te
točke se do odprave napake v geometriji ne migrirajo.
Kontrola Z.04.24 ne vpliva na migracijo posamezne točke.
Vidnost napake se bo s časom spreminjala, inicialno je nivo vpogleda določen na ref_cnt, kasneje pa bo napaka vidna vsem (ref_vsi).
V primeru, da v posameznem koordinatnem paru manjka ena od koordinat (oziroma ima vrednost 0), se izračun NV_X in NV_Y izved e, vendar lahko upoštevanje te točke
bistveno vpliva na statistiko celotne DELKO in povzroči neregularne izračune pri ostalih točkah.
Pogoj za izvedbo kontrole:
(nvl(ytm€,0)>0 or nvl(xtm (n),0)>0) and round(SQRT(power(nvl(ytm €,0)-e,2)+power(nvl(xtm (n),0)-n,2)),2)> 0.5

Izračun normaliziranega odstopanja na posamezni točki (Nvi) v obstoječi bazi ZK točk za potrebe iskanja grobih napak.
Izračun normaliziranega odstopanja na posamezni točki (Nvi) v obstoječi bazi ZK točk za potrebe iskanja grobih napak. Grobe napake je potrebno odkriti pred izboljšavo lokacijskih
podatkov zemljiškega katastra.
Rezultat naloge:
 Priprava in test algoritma za izračun normaliziranega odstopanja na posamezni točki (Nvi), ki daje podobne rezultate, kot se pridobi v PP Systra.
 Definiran način izvedbe v sistemu kontrole kakovosti:
o izračun se izvede za celo bazo ZK točk, ki zadoščajo pogojem veznih točk;
o izračun se izvaja po posameznih delih KO;
o možnost spreminjanja ocene kvalitete vhodnih podatkov po delih KO (odstopanje, kriterij);
o v izdelavi seznamov mora obstajati možnost spreminjanja meje normaliziranega odstopanja, ki se smatra kot groba napaka.
 Nadgradnja sistema kontrole kakovosti z izračunom normaliziranega odstopanja na posamezni točki.
 Test izvedenega izračuna.
Opis algoritma za izračun normaliziranega odstopanja na posamezni ZK točki z numeričnimi koordinatami (Nvi)
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Za implementacijo na celotni bazi zemljiškega katastra potrebujemo hitro metodo za iskanje grobih napak med izmerjenimi točkami v obeh sistemih. Opisana poenostavitev
izravnave transformacije je primerna samo za ta namen – za predhodne iskanje grobih napak.
Za dokončno popravljanje zemljiškega katastra je potrebno še enkrat izračunati transformacijske parametre v izravnavi vseh op azovanj v programu Systra, ki nam kot rezultat
vrne nove koordinate, natančnost izračunanih točk ter zanesljivost izračunanih koordinat. Izravnava v Systri ima tri korake: izračun približnih vrednosti neznank s posredno
izravnavo Helmertove transformacije z vezmi med neznankami, splošna izravnava in membranski model za izračun dokončnih vrednosti neznank.
Poenostavljeno povedano Systra izvede izračun transformacijskih parametrov med dvema koordinatnima sistemoma (izvede datumsko transformacijo): sistem grafičnih koordinat
točk (izvorni koordinatni sistem) in sistem numeričnih koordinat točk (ciljni koordinatni sistem). Parametre transformacije in vrednosti numeričnih koordinat v sistemu numeričnih
koordinat izračuna preko funkcijskih (matematična povezava med neznankami in opazovanji) in stohastičnih povezav (uteži opazovanj) med spremenljivkami (neznanke in
opazovanja) vključenimi v model izravnave. Funkcijske in stohastične povezave modela izravnave omogočijo ocene natančnosti dobljenih rezultatov, med njimi tudi pravilno
določitev grobih napak. Ocene natančnosti dobljenih rezultatov so izračunane od hkratnem upoštevanju vseh veznih točk med obema sistemoma. Nemalokrat tak sistem vsebuje
več kot 5000 veznih točk. Za pravilen in hiter izračun takšnega sistema moramo razviti velike matrike ter optimizirati delo z matrikami.
Poenostavljena metoda ne bo operirala z velikimi matrikami in zato jo je lažje implementirati nad podatke celotne baze zemljiškega katastra.
Predlog poenostavljene metode za iskanje grobih napak na osnovi Helmertove transformacije.
Pravilni izračun cenilke normalizirano odstopanje na posamezni točki (Nvi) za iskanje grobih napak
V programu Systra se uporablja cenilka Nvi (normalizirano odstopanje na posamezni točki) za oceno možnosti, da je opazovanje (i) uporabljeno v izravnavi grobo pogrešeno.
Izračuna se kot končno odstopanje točke deljeno s standardno deviacijo vseh odstopanj po izravnavi, v kateri smo hkrati izrač unali transformacijske parametre in koordinate
popravljenih opazovanj. Standardna deviacija odstopanj opazovanj po izravnavi je odvisna od uteži opazovanj in razporeditve točk v mreži, ki so bile uporabljene za izračun
transformacijskih parametrov (Systra, release 5, poglavje 7, str. 97).
NV-X in NV-Y izračunamo v prvi fazi – v posredni izravnavi v Systri. To sta odstopanji po X in Y na točki deljeno z ocenjeno največjo možno vrednostjo odstopanja na točki
imenovano NV1, ki jo opredelimo pred izravnavo, kot vhodni parameter. Parametra NV-X in NV-Y Systra uporabi za določitev grobih napak, ki jih je pred nadaljnjim delom
potrebno preveriti.
Končni Nvi na posamezni točki pa se izračuna po koncu homogenizacije oz. z uporabo membranskega modela, na osnovi izračunane standardne deviacije odstopanj opazovanj.
Izračuna se z uporabo vseh veznih točk določene KO, zato je Nvi posamezne točke odvisna od vseh točk, ki smo jih uporabili v izravnavi. Teh veznih točk je lahko tudi 5000 ali
več.
Normalizirane vrednosti odstopanj Nvi za izračun grobih napak se tudi v Systri najprej izračunajo v prvi fazi Systre, kjer se izračunajo prvi približki vrednosti neznank.
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Prva faza Systre se izvaja s posredno izravnavo.
l + v + B = d
oziroma:
v + B = f = (˗l + d)
kjer je (nomenklatura glede na Mikhail & Acckerman, 1976):
v – popravki opazovanj
l – opazovanja
 - neznanke
B – funkcijska matrika (odvodi enačb, ki povezujejo opazovanja in neznanke po neznankah)
d – vektor konstant,
f – vektor konstant
Če je vektor konstant d enak nič, je matrika f = l.
Meje kdaj opazovanje lahko obravnavamo kot grobo pogrešeno
Če povzamemo po navodilih Systra (Systra, release 5, poglavje 7, str. 13 in 97) je:



če je vrednost Nvi med 2,5 in 4 je mogoče na tem opazovanju groba napaka
če je Nvi večji od 4 pa je groba napaka na tem opazovanju zelo verjetna

Približna metoda za izračun grobih napak
Povezavo med koordinatnima sistemoma ZK točk z grafičnimi koordinatami in ZK točk z numeričnimi koordinatamu bomo naredili s Helmertovo transformacijo.
Brez izravnave 4 parametre Helmertove transformacije izračunamo s pomočjo 2 veznih točk določenih v obeh sistemih.
Postopek:
Parametre Helmertove transformacije bomo izračunali z enostavno metodo, kjer bomo uporabili vse vezne točke
Te parametre transformacije bomo uporabili za izračun novih vrednosti vseh veznih točk v sistemu izmere na terenu oz. sistemu ZK točk z numeričnimi koordinatami (ciljni
sistem).
Izračunali bomo odstopanja med numeričnimi in izračunanimi numeričnimi koordinatami v ciljnem sistemu, dobili pomik v, ki ga bomo delili z ocenjeno vrednostjo standardne
deviacije 0 (podano a-priori s strani GURS za vse dele KO).
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Med tako izračunanimi Nvi bomo iskali grobe napake, na isti način, kot pri postopku v Systri. Tista opazovanja z Nvi večjim od 4,5 predstavljajo skoraj gotovo grobo napako
Helmertova transformacija v 2D: izračun parametrov iz več točk – prvi približek neznank s pomočjo izračuna težišč sistemov
Iz numeričnih razlogov Rezo (2001) in Breznikar in Koler (2015, str. 25-29) priporočajo reduciranje opazovanj na težišča obeh sistemov. Bistveno je, da ta metoda omogoča
izračun prvega približka neznank v sistemu z nadštevilnimi meritvami brez izravnave. Podali bomo formulacijo po Albertz in Kreiling (1989).
Vsaka ZK točka z grafičnimi koordinatami mora imeti par v ZK točki z numeričnimi koordinatami. Grafičnih točk, ki nimajo hkrati tudi numeričnih koordinat, ne uporabimo.
Izračunamo težišča obeh sistemov, kjer gre število opazovanj od i= 1…n po vsakem koordinatnem sistemu:
Za opazovanja v ciljnem koordinatnem sistemu (ZK točke z numeričnimi koordinatami – merjene točke):
𝑋𝑆 =

∑ 𝑋𝑖

∑ 𝑌𝑖

𝑌𝑆 =

𝑛

(1)

𝑛

Za koordinate v izvornem koordinatnem sistemu (ZK točke z grafičnimi koordinatami):
𝑥𝑆 =

∑ 𝑥𝑖

𝑦𝑠 =

𝑛

∑ 𝑦𝑖

(2)

𝑛

V kolone izpišemo razdalje posamezne koordinate posamezne točke (i) do težišča posameznega sistema (grafične: xi, yi in merjene Xi, Yi):
X'i = Xs – Xi
Y'i = Ys – Yi
(3)
x'i = xs – xi
y'i = ys – yi
(4)
Da bomo hitreje izračunali neznanke, ločeno izpišemo še zmnožke razdalj po posamezni točki (i) in kvadrate koordinat v grafič nem koordinatnem sistemu:
x'iX'i , y'iY'i , x'iY'i , y'iX'i
, x'i2, y'i2
(5)
Seštejemo zmnožke razdalj:
(x'iX'i) , (xi'Y'i), (y'iY'i), (y'iX'i), x'i2, y'i2
Neznanke so parametri transformacije:
𝑎2 =
𝑏2 =
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∑(𝑥′ 𝑖 ∙ 𝑋′ 𝑖 )+∑(𝑦′ 𝑖 ∙ 𝑌′ 𝑖 )
2

2

∑(𝑥′ 𝑖 + 𝑦′ 𝑖 )
∑(𝑥′

′

𝑖∙ 𝑌 𝑖

)−∑(𝑦′
2

2

′

𝑖∙ 𝑋 𝑖)

∑(𝑥′ 𝑖 + 𝑦′ 𝑖 )

(6)
(7)
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(8)
(9)

𝑎1 = 𝑋′𝑎 − 𝑎2 𝑥′𝑎 + 𝑏2 𝑦′𝑎
𝑏1 = 𝑌′𝑎 − 𝑏2 𝑥′𝑎 − 𝑎2 𝑦′𝑎

Kjer so X'a, Y'a, x's, y's kar povprečja absolutnih pogreškov vseh točk (n = število vseh ZK točk z numeričnimi koordinatami):
x'a = |x'i|/n
y'a= |y'i|/n
X'a=|y'i|/n
Y'a=|y'i|/n
Sledi ponoven izračun ZK točk z numeričnimi koordinatami (X'', Y'') iz grafičnih koordinat na osnovi transformacijskih parametrov – recimo jim izračunane numerične
koordinate:
X''i =Xs – a1 – a2  x'i + b2 y'i
(10)
Y''i =Ys – b1 – b2  x'i – a2 y'i
(11)
Razlika med pravimi in izračunanimi numeričnimi koordinatami v ciljnem koordinatnem sistemu (numerični koordinatni sistem) je:
vx= Xi – X''i
(12)
vy= Yi – Y''i
(13)
Program mora omogočati, da transformacijske parametre izračunamo za del KO, saj ima vsak del KO svoje značilnosti.
Iskanje grobih napak
Grobe napake med vsemi ZK točkami z numeričnimi koordinatami, ki smo jih vzeli za izračun transformacijskih parametrov, bomo našli s pomočjo testne statistike normalizirano
odstopanje posamezne točke Nvi.
Nvi se izračuna kot razlika med pravo in izračunano vrednostjo koordinate v ciljnem koordinatnem sistemu deljeno s standardno d eviacijo vseh odstopanj po izravnavi. Tudi v
Systri grobe napake iščejo pred izravnavo, zato vzamejo za izračun standardno deviacijo odstopanj a-priori 0 (Systra, release 5, poglavje 7, str. 13 in 97).
Nvi izračunamo ločeno za posamezno numerično koordinato, odstopanja po posamezni osi izračunamo po enačbah (12-13):
𝑣𝑥
𝑣𝑦
𝑁𝑉_𝑋𝑖 =
,
𝑁𝑉_𝑌𝑖 =
(14)
𝜎𝑜

𝜎𝑜

Točko ocenimo kot potencialno grobo pogrešeno, ko NV na eni koordinati presega vrednost 4,5.
Te poiščemo z if stavkom:
IF absolutna vrednost (NV> 4,5)
TRUE 1
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(15)
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FALSE 0
Vse točke kjer je |NV| > 3,3 izpišemo v posebno datoteko:
Izpišemo:
 ID točke, grafične koordinate, merjene koordinate, NV in uporabljeno a-priori 0
Program mora omogočati, da a-priori standardno deviacijo 0 spreminjamo za del KO.
Uporabljena literatura
Albertz, J., Kreiling, W. (1989): Photogrammetrisches Taschenbuch. Wichmann.
Breznikar, A., Koler, B. (2015): Inženirska geodezija. Gradiva za opravljanje strokovenega izpita iz geodetske stroke,
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/strokovni_izpiti/msgeo/Inzenirska_geodezija_2015.pdf
Mikhail, E.M., Ackerman, F. (1976): Observations and least squares. Univerity press of America.
Rezo, M. (2001): Dvodimenzionalna Helmertova transformacija. Epicentar, 4, 50-56, http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145592
Technonet GmbH (2006): Program Systra, Release 5, Chapter 7, Systra – the adjustment program.
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6

Prenos podatkov obstoječih ZK točk v nov podatkovni model (5_PRIVZEM_KATT-TOCKE)

Pred privzemom podatkov iz merjenih točk v tabeli KATT na novoustvarjene točke v tabeli TOCKE se ustvari kopija tabele KATT, iz katere se izbriše točke, na katerih so bile
najdene napake iz kontrol Z.04.12 –Z.04.26 . Te točke se migrirajo šele po odpravi napak, ob ponovnem zagonu sistema kontrol. V kopijo tabele KATT se prenesejo zgolj
točke, ki imajo vrednost polja BUG = 0,1. Ostale točke se ne prenesejo.
Za vsako točko v tabeli KATT (prečiščena kopija), ki ima enake lokacijske koordinate kot v tabeli TOCKE se izvede prevzem podatkov (KATT TOCKE)
o podvojena ZK točka ne meji KO se ne uporabi, ne sme v seznam napak in se ne uporabi v naslednjem koraku.
o izvede se prevzem atributov ZK točke na lomno točko
 na lomni točki se ne spreminja
 TOCKA_ID
 POSTOPEK_ID
 PLOMBA
 DATUM_SYS
 ostali atributi se prevzamejo od obstoječe izbrane ZK točke
Novo Polje
Prevzame se vrednost
Prešifriranje vrednosti
TOCKA_ID
se ne spremeni
KO_ID
SIFKO
ST_TOCKE
TOCKA
E
E
N
N
E_GR
se ne spremeni
N_GR
se ne spremeni
NATANČNOST_DOLOČIT METEN
Šifrant
VE_EN_ID
NATANČNOST_DOLOČITVE_EN_ID,
obstoječa vrednost se preko križnega
šifranta zamenja z novo vrednostjo
H
H
Višino točke se določi (variante):
1. Prevzame se obstoječa vrednost višine,
za napačne višine se izvede avtomatski
popravek, DATUM_H=1 (Trst, epoha 1875).
Vzdrževanje bo kot do sedaj – če se določi
višina točke se prevzame, sicer ne.
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Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Hig hlig h t
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NATANČNOST_DOLOČIT ? (ocena natančnosti)
VE_VIŠINE_ID
DATUM_H
1 (Trst, epoha 1875)

GEO_DATUM_EN_ID

Prazno (TRANS ?)

NACIN_OZNACITVE_TOC V_MEJNIKA
KE_ID

METODA_DOLOCITVE_K METEN
OORDINAT_ID

UPRAVNI_STATUS_TOC UPRAVNO
KE_ID

62

2. Vsem točkam se določi višino 0. V
katastru se omogoči avtomatsko
vzdrževanje višin na osnovi DMR. – najbolj
verjetna
3. V migraciji se točkam določi višino na
osnovi DMR, DATUM_H = ? Ali bo sistem
Katastru na enak način izvedel tudi
vzdrževanje višin?
Šifrant še ni definiran

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Hig hlig h t

Odvisno od odločitve o načinu polnjenja
višin:
1
SVS2000 – Slovenski višinski
sistem 2000 / datum Trst
2
SVS2010 – Slovenski višinski
sistem 2010 / datum Koper
Vsi zapisi dobijo vrednost
1 (D96)
Šifrant NACIN_OZNACITVE_TOCKE_ID,
obstoječa vrednost se preko polja
SIFRAkrižnega šifranta zamenja z novo
vrednostjo iz polja
NACIN_OZNACITVE_TOCKE_ID
Šifrant
METODE_DOLOCITVE_YXKOORDINAT_I
D, obstoječa vrednost se preko polja
SIFRAkrižnega šifranta zamenja z novo
vrednostjo iz polja
METODA_DOLOCITCVE_YXKOORDINAT_
ID
Šifrant UPRAVNI_STATUS_TOCKE_ID,
obstoječa vrednost se preko polja
SIFRAkrižnega šifranta (pozor pogoji)

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Hig hlig h t

Fo rma tted: Hig hlig h t
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MODEL_TR_ID

TRANS

zamenja z novo vrednostjo iz polja
UPRAVNI_STATUS_TOCKE_ID
Šifrant MODEL_TRANSFORMACIJE,
obstoječa vrednost se preko polja
SIFRAkrižnega šifranta zamenja z novo
vrednostjo iz polja MODEL_TR_ID

Fo rma tted: Hig hlig h t

GEOM
GEOM_GR

zapis geometrije točke iz E,N
zapis geometrije točke iz grafičnih koordinat
E_GR, N_GR
POSTOPEK_ID
se ne spremeni
PLOMBA
se ne spremeni
DATUM_SYS
se ne spremeni
METODA_DOLOČITVE_VI Prazno
ŠINE

Migracija ukinjenih številk ZK točk za potrebe rezervacij

Fo rma tted: Hig hlig h t

Ukinjene številke ZK točk se generirajo iz naslednjih virov:
 iz historika baze ZK točk
 iz baze DELOVODNIKA
V nadaljevanju so podani podrobnejši pogoji pri generiranju ukinjenih številk ZK točk:
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Migracija ukinjenih ID-jev točk za potrebe rezervacij:
o za vse točke v tabeli HKATT, ki so ukinjene (BUG = 2) ali popravljene (BUG = 1) se zapiše številka točke v tabelo REZERVACIJE
 REZERVACIJA_ID = podeli se enolični ID
 TIP OBJEKTA = T (Točka)
 VRSTA REZERVACIJE = -1 (zgodovina)
 KO_ID = SIFKO
 ST_TOCKE = TOCKA
 DATUM_OD = ?
 DATUM_DO = ?

Fo rma tted: Hig hlig h t
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o

 POSTOPEK_ID =
 POSTOPEK_ID = vpis dogovorjene številke postopka
 DATUM_SYS = vpiše se datum migracije
iz baze DELOVODNIKA
 V delovodniku so hranjene rezervirane številke točk ki še niso uveljavljene. Predlagamo da se tekočih rezervacij na dan migra cije ne prenaša, temveč se
rezervacije ročno vnesejo v novem sistemu.


Migracija ukinjenih ZK točk v tabele historika

Fo rma tted: Hig hlig h t

Vzpostavi se historična baza vseh ZK točk.
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za vse točke v tabeli HKATT, ki so ukinjene (BUG = 2) ali popravljene (BUG = 1) se prepišejo v tabelo TOCKE_H.
pri prepisu se popravijo neveljavne šifre v skladu z navodili ki bodo definirana tekom izvedbe naloge
Fo rma tted: No b u llets o r n u mb ering
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7

Kontrola obstoječih urejenih meja v centralni bazi ZK (6_DALJICE)

V centralnem produkcijskem okolju so urejene meje zapisane v tabeli:
Ime tabele: PAR_DEL_MEJE_SDO_G. Tabela je v D96/TM koordinatnem sistemu.
Ime polja
FEATUREID
SIFKO
ID_MEJE
A_LYGK
A_LXGK
B_LYGK
B_LXGK
IDPOS
OSTALO
GEOMETRY

FID
ID
ID
KOO
KOO
KOO
KOO
REL
NIM
GEO

Tip polja
NUMBER (*,0)
NUMBER (4)
NUMBER (9)
NUMBER (11,2)
NUMBER (11,2)
NUMBER (11,2)
NUMBER (11,2)
VARCHAR2 (8 BYTE)
VARCHAR2 (5 BYTE)
SDO_GEOMETRY

Opis polja
šifra katastrske občine – iz šifranta GU
strojni identifikator meje
grafična koordinata 1. točke
grafična koordinata 1. točke
grafična koordinata 2. točke
grafična koordinata 2. točke
identifikacijska številka postopka

Iz te tabele želimo pridobiti le podatek ali je del meje (daljica) urejena.
Polja, ki se ne migrirajo se ne preverjajo: FEATURE_ID, OSTALO
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Kontrola

Napaka (ni izpisa)

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran
izpis

Avtomatski popravek

Opombe

Z.06.02

Podvojene urejene meje
– enake koordinate /
brisanje
Krajišči urejene meje
sta ista točka / brisanje

0

APEX

/

Če imata daljici enake koordinate se eno briše.

Daljici sta podvojeni

0

APEX

/

Briši – ne upoštevaš v migraciji.

Z.06.04

Krajišče urejene meje
se ne ujema z nobeno
ZK točko / brisanje

0

APEX

/

Briši – ne upoštevaš v migraciji.

Krajišči daljic sta ista točka
(A_GE,A_GN) = (B_GE,B_GN)
Trenutno ne preverjamo minimalne
dolžine daljic, ampak zgolj enakost
(EQUAL) koordinat obeh ogljišč. Ne
preverjamo pa, ali sta ogljišči zelo blizu
skupaj – za OGU in GP je to opozorilo,
ne sme pa zavirat migracije.
Krajišče daljic se ne ujema z nobeno
ZK točko (po novem daljico generirano
iz ZKP). Katerokoli polje = 0/Null ali se
koordinate ne ujemajo z lokalnimi
koordinatami ene od merjenih točk

Z.06.05

Urejena parcela mora
imeti vse daljice urejene

0

ref_vsi

Z.06.06

Urejena daljica mora
potekati med
točkama, ki imata
upravni status 0,2,8,9

1

ref_vsi

Z.06.03
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Upravni status začetne
točke <št. točke> je
<u.status> in končne točke
<št. točke> je <u.status>.
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8
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Prenos podatkov obstoječih urejenih meja v nov podatkovni model (7_PRIVZEM_DALJICE)
prevzem obstoječih atributov daljic (tabela urejenih meja iz centralne produkcijske baze ( PAR_DEL_MEJE_SDO_G DALJICE)
o prevzemajo se le daljice brez napak
o izvede se prevzem atributov urejene meje na daljico
 na daljici se ne spreminja
 DALJICA_ID
 TOCKA_ID_ZAC
 TOCKA_ID_KON
 STATUS_GRAFIKE
 GEOM
 GEOM_GR
 POSTOPEK_ID
 PLOMBA
 DATUM_SYS
 EID
 ostali atributi se prevzamejo od obstoječe urejene meje (ne preverjamo statusa točk ki sestavljajo daljico – to kasneje kontroliramo)
 UPRAVNI_STATUS_ID = 2 (2=urejena)
 način izbora meje se zabeleži za potrebe kontrol (dodaten atribut na meji MIG_ zastavica)
 iz tabele PARCELE se izbere urejene parcele. Če je parcela urejena, potem so tudi vse daljice, ki sestavljajo parcelo urejene
 v tabela PARCELE je UPRAVNI_STATUS_ID = 2
 preko tabele PARCELE_X_DALJICE se izbere vse daljice te parcele
 vse izbrane daljice dobijo UPRAVNI_STATUS_ID = 2
 način izbora meje se zabeleži za potrebe kontrol (dodaten atribut na meji MIG_ zastavica)
 pri migraciji ne preverjamo statusa točk ki sestavljajo daljico – ta pogoj kasneje kontroliramo
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9

Generiranje grafičnih slojev v novem podatkovnem modelu (ZKP, ZKN v D96/TM koordinatnem
sistemu) (8_GENERIRANJE_GRAF_SLOJEV)

Grafični sloji se generirajo kot geometrije pri posamezni entiteti.
Grafični sloj točk se generira v tabeli TOCKE v polju:
 GEOM na osnovi koordinate točke (E,N),
 GEOM_GR na osnovi grafične koordinate točke (E_GR, N_GR).
Grafični sloj daljic se generira v tabeli DALJICE v polju:
 GEOM na osnovi koordinat točk daljice (E,N),
 GEOM_GR na osnovi grafičnih koordinat daljice (E_GR, N_GR).
Grafični sloj parcel se generira v tabeli PARCELE v polju:
 GEOM na osnovi koordinat točk parcele (E,N),
 GEOM_GR na osnovi grafičnih koordinat parcele (E_GR, N_GR).
Grafični sloj stavbe-parcele se generira v tabeli STAVBE_PARCELE v polju:
 GEOM na osnovi koordinat točk parcele (E,N),
 GEOM_GR na osnovi grafičnih koordinat parcele (E_GR, N_GR).
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Topološke kontrole slojev (GEOM_GR (ZKP), GEOM (ZKN) (9_TOPOLOŠKE_KONTROLE)

Kontrole nad poligoni
Preverjanje topologije se izvede z Oraclovo funkcijo validate_geometry. Predvidene tolerance so:
 0,01 za kontrole točk
 0,005 za kontrole med poligoni ali poligoni in točkami.
Tolerance je potrebno uskladiti z obstoječimi tolerancami v bazi ORACLE-SDO.
KONTROLE
ZKP (polje GEOM_GR)
Nr
Opis
Opis1
PARCELE
STAVBE_PA PARCELE/STA
RCELE
VBE_PARCELE
*

1
2

ORA13348
ORA13349

3

ORA13350

4

ORA13351

5
6

ORA13356
ORA13366

7
8
9
10
11

ORA13367
ENKLAVE
LUKNJE
POVRŠINA
PREKRIVANJE

12

SEKANJE
POLIGONOV
SLOJEV
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PARCELE

ZKN (polje GEOM)
STAVBE_PARCEL PARCELE/STAVBE_P
E
ARCELE*

Nezaprt poligon
Sekanje mej istega
poligona
Dotikanje ringov
istega poligona
Sekanje ringov
poligona
Podvojeni lomi
Nepravilna komb.
zun. in notr. Ringov
Napačna orientacija

Z.09.01.2

Z.09.01.4

Z.09.01.2

Z.09.01.4

Z.09.01.1

Z.09.01.3

Z.09.01.2

Z.09.01.4

Z.09.01.1

Z.09.01.3

Z.09.01.2
Z.09.01.2

Z.09.01.4
Z.09.01.4

Z.09.01.1
Z.09.01.1

Z.09.01.3
Z.09.01.3

Z.09.01.2
Z.09.08

Z.09.01.4

Z.09.01.1

Z.09.01.3

Area < 0,5m2
Sosednji poligoni se
lahko dotikajo, ne
smejo se prekrivati
Obodi poligonov
stavbe-parcele in
parcel se lahko

Z.09.10.2
Z.09.11.2

Z.09.10.4
Z.09.11.4

Z.09.10.1
Z.09.11.1

Z.09.10.3
Z.09.11.3

Z.09.01.2

Z.09.09

Z.09.13.4

Z.09.13.3

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

PARCEL IN
STAVBE_PARC
ELE

prekrivajo, ne smejo
pa se sekati

*Preverja se medsebojno sekanje obodov poligonov parcel in zemljišč pod stavbo (STAVBE_PARCELE), prekrivanje poligonov je dovoljeno in se ne ugotovi kot napaka.
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ORA napake z navodili za odpravo napak
(Glej tudi opise ORA napak pri kontroli Z.05.01a)
ORA-13348: polygon boundary is not closed – Napaka v geometriji parcele. Meje poligona se ne zaključijo.
ORA-13349: polygon boundary crosses itself – Meje poligona sekajo samega sebe. Preveri zbirko listin. Potrebno je popraviti koordinate točk, ki povzročijo sekanje . Možno
je več primerov, npr. zamenjava merjenih koordinat dveh lomov, točka nima istega zamika ZKN-ZKP, kot ostale točke parcele, groba napaka koordinate, ipd.
ORA-13350: two or more rings of a complex polygon touch – Meje notranjega in zunanjega oboda geometrije se dotikajo. Točka notranjega oboda, v kateri se notranji
obroč dotika zunanjega, se odmakne v notranjost parcele. Preveri zbirko listin. Potrebno je popraviti koordinate točk, ki pov zročijo sekanje . Možno je več primerov, npr.
zamenjava merjenih koordinat dveh lomov, točka nima istega zamika ZKN-ZKP, kot ostale točke parcele, groba napaka koordinate, ipd.
ORA-13351: two or more rings of a complex polygon overlap – Notranji in zunanji obod geometrije se sekata. Preveri zbirko listin. Potrebno je ugotoviti, kateri element je
bolj smiselno premakniti (izboljšati), da do sekanja ne pride. Koordinate tega elementa se popravi oz. izboljša, metoda določ itve koordinat je npr. 94.
ORA-13356: adjacent points in a geometry are redundant – Podvojen lom na geometriji parcele.
ORA-13366: invalid combination of interior exterior rings – Nepravilna kombinacija zunanjega in notranjega oboda geometrije.
ORA-13367: wrong orientation for interior/exterior rings – Napačna orientacija zunanjega ali notranjega oboda geometrije.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.09.01.1

GEOM (ZKN)
topološke napake
parcel
GEOM_GR (ZKP)
topološke napake
parcel
GEOM (ZKN)
topološke napake
STAVBE_PARCELE
GEOM_GR (ZKP)
topološke napake
STAVBE_PARCELE
Natančnost
geometrije

1

ref_vsi

Pojasnilo ORA napake (glej Z.01.05a)

Preveri se zbirka listin in
koordinate mejnih točk.

Kontrola ZKN parcel.

1

ref_vsi

Pojasnilo ORA napake (glej Z.01.05a)

Preveri se zbirka listin in
koordinate mejnih točk.

Kontrola ZKP parcel.

1

ref_vsi

Pojasnilo ORA napake (glej Z.01.05a)

Preveri se zbirka listin in
koordinate mejnih točk.

Kontrola ZKN ZPS.

1

ref_vsi

Pojasnilo ORA napake (glej Z.01.05a)

Preveri se zbirka listin in
koordinate mejnih točk.

Kontrola ZKP ZPS.

ADMIN

Natančnost geometrije vseh geometrij
(točke, daljice, poligoni) mora biti
omejena na 2 decimalni mesti.

GURS pripravi navodila

Nadomeščeno z bazno omejitvijo

Z.09.01.2

Z.09.01.3

Z.09.01.4

Z.09.12
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Kompleksne topološke kontrole
Neustrezne enklave
Zaradi različnih razlogov se lahko posamezna parcela nahaja zunaj skupnega poligona RS. Nekatere od teh parcel so uradne enkl ave (potrebujemo pregled seznama),
nekatere pa so nastale zaradi napak v zapisu koordinat. Iščemo predvsem tiste parcele, ki so neupravičeno zapisane zunaj območja RS. Kontrola je kompleksna, rezultate je
potrebno pravilno interpretirati.
Luknje v zveznem sloju
Znotraj poligona RS so nekatera območja prazna, niso označena z geometrijo parcele. Ta območja so lahko zelo majhna (tipično na mejah KO) ali pa tudi zelo velika. Trenutno
je vseh teh območij približno 550. Tem luknjam je potrebno določiti geometrijo in centroid, zato da se lahko referentu posreduje natančno informacijo o lokaciji luknje.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.09.08

Parcela je izven RS

1

ref_vsi

Centroid:558805.79,157717.04

Vpogled v zbirko listin,
ugotovitev pravega stanja
parcel. Popravi se grafika
napačne parcele.

Z.09.09

Luknja v parcelah v
GEOM_GR (ZKP)

1

ref_vsi

Centroid:558805.79,157717.04

Vpogled v zbirko listin,
ugotovitev pravega stanja
parcelnih mej. Popravi se
grafika napačne parcele. Na
meji med dvema GP napako
ureja GP z nižjo šifro KO.

ENKLAVE Trenutno se kontrola ne
izvaja, saj pri generiranju grafičnega
sloja izbrisane lokacijsko nepovezane
parcele povzročajo napake. Kontrola
se bo ponovno zagnala po odstranitvi
lokacijsko nepovezanih parcel.
LUKNJE Trenutno se kontrola ne
izvaja, saj pri generiranju grafičnega
sloja izbrisane lokacijsko nepovezane
parcele povzročajo napake. Kontrola
se bo ponovno zagnala po odstranitvi
lokacijsko nepovezanih parcel.
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Površina geometrije
Nekateri poligoni imajo površino manjšo od 0,5 m2, kar generira opozorilo za referenta.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.09.10.1

Površina parcele v
ZKN –
POVRSINA_GEOM <
0,50 m2
Površina parcele v
ZKP POVRSINA_GEOM_
GR < 0,50 m2
Površina
STAVBE_PARCELE
v ZKN POVRSINA_GEOM<
0,50 m2
Površina
STAVBE_PARCELE
v ZKP –
POVRSINA_GEOM_
GR < 0,50 m2

0

ref_vsi

Površina poligona parcele: 0,38 m2

Pov.geom < 0,5m2. Preveri
zbirko listin. Po potrebi se
grafika parcele popravi.

POVRŠINA – parcele ZKN

0

ref_vsi

Površina poligona parcele: 0,38 m2

Pov.geom < 0,5m2. Preveri
zbirko listin. Po potrebi se
grafika parcele popravi.

POVRŠINA – parcele ZKP

0

ref_vsi

Površina poligona ZPS: 0,15 m2

Pov.geom < 0,5m2. Preveri
zbirko listin. Po potrebi se
grafika parcele popravi.

POVRŠINA – ZPS ZKN

0

ref_vsi

Površina poligona ZPS: 0,15 m2

Pov.geom < 0,5m2. Preveri
zbirko listin. Po potrebi se
grafika parcele popravi.

POVRŠINA – ZPS ZKP

Z.09.10.2

Z.09.10.3

Z.09.10.4

73

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Prekrivanje dveh geometrij poligonov
Dva sosednja poligona se medsebojno prekrivata. Uporabljena je toleranca prim.filtra 0.005, toleranca primerjave 0,005, 0,0005 in 0,00005.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.09.11.1

GEOM (ZKN)
prekrivanje parcel

1

ref_vsi

Prekrivanje s parcelo k.o. 1399; parcela
2062/2

Prekrivanje – parcele ZKN

Z.09.11.2

GEOM_GR
(ZKP)prekrivanje
parcel

1

ref_vsi

Prekrivanje s parcelo k.o. 1427; parcela
287

Z.09.11.3

GEOM (ZKN)
prekrivanje stavbaparcela (ZPS)

1

ref_vsi

Sekanje mej poligona parcele k.o 1399;
parcela 3562/10 s poligonom ZPS
k.o.1399; parcela 3562/7

Z.09.11.4

GEOM_GR (ZKP)
prekrivanje stavbaparcela (ZPS)

1

ref_vsi

Prekrivanje z ZPS parcelo k.o. sifko;
parcela=st_parcele;
št.stavbe=stevilka_stavbe)

Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačne
parcele s popravo koordinat.
Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačne
parcele s popravo koordinat.
Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačnega
ZPS s popravo koordinat.
Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačnega
ZPS s popravo koordinat.
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Prekrivanje – parcele ZKP

Prekrivanje – ZPS ZKN

Prekrivanje – ZPS ZKP
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Sekanje poligonov dveh slojev
Kontrola se izvaja nad skupnim slojem, ki vsebuje parcele in ZPSje. Izvaja se topološko kontrolo sekanja mej (boundary) objektov, pri čemer je dovoljeno, da se meje objektov
prekrivajo – meja ZPS lahko leži na meji parcele ali se je dotika, ne sme pa je sekati.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.09.13.3

GEOM (ZKN)
prekrivanje parcel in
stavba-parcela (ZPS)

1

ref_vsi

'Sekanje mej poligona parcele k.o. sifko;
parcela=st_parcele s poligonom ZPS k.o.
sifko; parcela=st_parcele

Topološko sekanje mej (boundary)
poligonov obeh slojev.

Z.09.13.4

GEOM_GR (ZKP)
prekrivanje parcel in
stavba-parcela (ZPS)

1

ref_vsi

'Sekanje mej poligona parcele k.o. sifko;
parcela=st_parcele s poligonom ZPS k.o.
sifko; parcela=st_parcele

Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačne
parcele ali ZPS s popravo
koordinat.
Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačne
parcele ali ZPS s popravo
koordinat.

Topološko sekanje mej (boundary)
poligonov obeh slojev.

Vsebovanost koordinat v poligonu RS
Vse koordinate točk v NEP morajo biti vsebovane v poligonu RS.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.09.14

Par koordinat CBN
točke ni v RS

1

ref_vsi

Oddaljenost od meje SI = 9999,99m

Preveri se zbirko listin.
Popravek koordinat točke.

Preveri se ustreznost zapisa koordinat
(INT, >0) ter preveri se, ali ležijo na
poligonu RS.
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Kontrole nad daljicami
V NEP ETRS že obstajata grafična sloja, ki vsebujeta daljice – linije, ki predstavljajo mejo med dvema parcelama ali rob ZPS in potekajo med dvema točkama.
Daljica meji na dve parceli
Najprej označimo vse daljice, ki so del zunanje meje RS. Nato na ostalih daljicah preverimo, ali vsaka daljica pripada natanko dvema parcelama. Vsaka daljica, ki ni označena
kot meja RS, mora biti označena v natanko dveh parcelah.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.09.15

Daljica v CBN ne
meji na dve parceli

1

ref_vsi

/

Preveri se zbirka listin. Popravi
se koordinato točk – ogljišč
meje.

Kontrola se ne izvaja, dokler ne bodo
odpravljene lokacijsko nepovezane
parcele in luknje v zveznem sloju.

Sekanje in prekrivanje dveh geometrij daljic v ZKN
Dve sosednji daljici se medsebojno prekrivata. Uporabljena je toleranca prim. filtra 0.005, toleranca primerjave 0.000005.
Kontrola se izvaja nad skupnim slojem, ki vsebuje parcele in ZPSje. Izvaja se topološko kontrolo sekanja mej (boundary) objektov, pri čemer je dovoljeno, da se meje objektov
prekrivajo – meja ZPS lahko leži na meji parcele ali se je dotika, ne sme pa je sekati.
Uvede se novi kontroli, ki ugotavljata sekanje ali prekrivanje daljic v sloju DALJICE_ETRS (ZKN).
Podroben opis kontrol, ki so izvedene z uporabo Oracle geom funkcij:
V spodnjem primeru imamo naslednje relacije med daljicami:
L1 vsebuje (CONTAINS) L2
L2 leži znotraj (INSIDE) L1
L3 in L4 sekata (OVERLAPBDYDISJOINT) L1
L4 seka (OVERLAPBDYDISJOINT) L2
L2 leži v celoti znotraj L1, L3 pa delno leži na L1 vendar jo na koncu preseže zato se smatra enako, kot, da jo preseka.
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Iz zapisanega pomeni da :
- PP Z.09.16.1 zajame relacije L1-L4, L2-L4 in L1-L3 (OVERLAPBDYDISJOINT)
- PP Z.09.16.2 zajame relacije L1-L2 in/ali L2-L1 (CONTAINS in/ali INSIDE in/ali EQUAL)
Relacije EQUAL ni na sliki, pomeni, pa da so koordinate povsem enake.
Popravek 7.3.2017
Zamenja se opis napake, tako da vsebuje uradne identifikatorje ZKTočk, ki so sestavljeni iz SIFKO in ST_TOCKE.
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Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.9.16.1

GEOM (ZKN) sekanje
daljic in stavbaparcela (ZPS)

1

ref_vsi

Daljica med točkama (KO-ST_TOCKE)
1255-109 in 1255-110 se seka z daljico
med točkama 1255-7638 in 1255-7635

Dva ali več delov parcelnih meja v ZKN
se seka med seboj ali z ZPS.

Z.9.16.2

GEOM (ZKN)
prekrivanje daljic in
stavba-parcela (ZPS)

1

ref_vsi

Daljica med točkama (KO-ST_TOCKE)
40-694 in 40-691 se prekriva z daljico
med točkama 45-838 in 45-837

Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačne
parcele ali ZPS s popravo
koordinat.
Preveri zbirko listin. Ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej.
Popravi se grafika napačne
parcele ali ZPS s popravo
koordinat.
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Dva ali več delov parcelnih meja v ZKN
se prekriva med seboj ali z ZPS.
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11

Topološke kontrole slojev pri izdelavi ZKN (SGP) za distribucijsko okolje

Kontrole se izvajajo na sloju ZKN (parcelah in ZPS), ki se uporablja za grafične preseke in v distribuciji.
Kontrole opisane v tem poglavju se izvaja le na izboljšanih KO.

Kontrola

Napaka

Z.99.01

Topološka napaka
parcele v ZKN

1

Z.99.02a

Luknja v ZKN
znotraj KO

Z.99.02b

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

ref_vsi

Topološka napaka na parceli XXX
v ZKN.

Odprava napake v geometriji parcele
ZKN – sekanje, prekrivanje, dotikanje
ipd. Preveri se zbirka listin in
koordinate točk.

Kontrola nad ZKN - napake
ugotovljene v procesu izdelave ZKN.
Prikaže se seznam parcel, ki so bile
zaradi napak izločene iz ZKN.

1

ref_vsi

Centroid:558805.79,157717.04

Vpogled v zbirko listin, ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej. Popravi
se grafika napačne parcele.

Luknja v ZKN med
KO-ji

1

ref_vsi

Centroid:558805.79,157717.04

Z.99.03

Parcela manjka v
ZKN

1

ref_vsi

Parcela XXX ni v ZKN.

Vpogled v zbirko listin, ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej. Popravi
se grafika napačne parcele. Na meji
med dvema GP napako ureja GP z
nižjo šifro KO.
Vpogled v zbirko listin, ugotovitev
pravega stanja parcelnih mej. Popravi
se napačne podatke parcele.

Kontrola se izvaja samo za lokacijsko
izboljšane KO. Ugotavlja luknje
znotraj posamezne KO v ZKN.
Kontrola izpiše parcelo, ki meji na
luknjo.
Kontrola se izvaja samo za lokacijsko
izboljšane KO. Ugotavlja luknje na
mejah KO. Kontrola izpiše parcelo, ki
meji na luknjo.

Z.99.04

ZKN prekrivanje
poligonov (sekanje
daljic) parcel in/ali
ZPS

1

ref_vsi

Daljica med točkama 813-443 in
813-1291 se seka z daljico med
točkama 813-3240 in 813-3239
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Prioriteta

Preveri zbirko listin. Ugotovitev pravega
stanja. Popravi se grafika napačne
parcele ali ZPS s popravo koordinat.

Kontrola se izvaja samo za lokacijsko
izboljšane KO. Kontrola preveri ali so
v lokacijsko izboljšanem KO vse
parcele iz ZKP tudi v ZKN in izpiše
parcele, ki jih ni v ZKN, a so v ZKP.
Preverjamo ali se daljice (parcel ali
ZPS) sekajo z daljicami (parcel ali
ZPS). S to kontrolo prikažemo vsa
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prekrivanja poligonov parcel, ZPS in
parcel z ZPS.

Z.99.05

Topološka napaka
ZPS

1

ref_vsi

Topološka napaka na ZPS k.o.
sifko; št.stavbe=stevilka_stavbe

Odprava napake v geometriji ZPS –
sekanje, prekrivanje, dotikanje ipd.
Preveri se zbirka listin in koordinate
točk.

Z.99.06

Površina parcele v
ZKN < 0,50 m2

0

ref_vsi

Površina poligona parcele: 0,38
m2

Grafična površina parcele < 0,5m2.
Preveri zbirko listin. Po potrebi se
grafika parcele popravi.

Z.99.07

Površina ZPS < 0,50
m2

0

ref_vsi

Površina poligona ZPS: 0,38 m2

Z.99.08

Razlika med
atributno in grafično
površino parcele v
ZKN > 100%

0

ref_vsi

F = P_atr/P_graf ; napaka je če F
≥ 2 ali F ≤ 0,5.
parcela 560/7, P_atr=532m,
P_graf=1500m; F = 0,34

Grafična površina ZPS < 0,5m2.
Preveri zbirko listin. Po potrebi se
grafika parcele popravi.
Preveri zbirko listin. Če je napaka
pri podatku atributne površini, se
vpiše pravilna površina. Če je
napaka v grafični površini, se
grafika ZKN po potrebi popravi.
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Kontrola nad ZPS - napake
ugotovljene v procesu izdelave ZPS
(ZPS se izdela iz koordinat).
Prikaže se seznam ZPS, ki so bili
zaradi napak izločeni iz izdelave sloja
ZPS.
Grafična površina parcele ZKN

Grafična površina ZPS

Razmerje med atributno površino
parcele in grafično površino
parcele v ZKN je ≥ 2 ali ≤ 0.5.
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Primerjava atributnega in grafičnega dela parcel (10_PARCELE(graf-atr))

Obojestransko se preverja relacijo 1:1 med tabelama PARCELE_VS_SDO_G in PARCELA (atr.) preko številke KO in številke parcele.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.10.01

Parcela nima grafike

0

ref_vsi

/

Po pregledu zbirke listin
odpravimo neskladje.

Z.10.02

Parcela nima
atributov

1

ref_vsi

/

Parcela se vpiše v atributni del
(poseben postopek). Po
pregledu zbirke listin odpravimo
neskladje. Če pripis pravih
atributnih podatkov ni mogoč,
se ti nastavijo na novo.

Uparjamo zapise v
PARCELE_VS_SDO_G in PARCELE
(atributna baza parcel). Vpisi morajo
biti 1:1, vpisi se uparjajo preko KO in
številke parcele. Išče se manjkajoče
zapise v grafični tabeli. Vpis na seznam
parcel »brez grafike«, ureditev ni pogoj
za migracijo.
Uparjamo zapise v
PARCELE_VS_SDO_G in PARCELE
(atributna baza parcel). Vpisi morajo
biti 1:1, vpisi se uparjajo preko KO in
številke parcele. Išče se manjkajoče
zapise v atributni tabeli.
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13

Primerjava atributnega in grafičnega dela ZPS in primerjava s katastrom stavb (11_ZPS(NEP-ATR))

V tej fazi se:
1.) preveri, ali imajo parcelni deli v grafiki (PAR_DEL_GR) in parcelni deli v atributnem delu veljavno številko stavbe. Pri tem se kontrolira samo tiste zapise, ki imajo
STATUS="V" in VRSTA_RABE/SIFVRAB=220,221. Tabeli se enostransko primerja s tabelo STAVBE_GR, kjer moramo najti pravilni STEV znotraj KO_SIFKO.
2.) kontrolira relacijo med zapisi v tabeli PAR_DEL_GR (SIFVRAB=220,221) z vpisi v obstoječi atributni bazi PARC_DEL (VRSTA_RABE=220,221, STATUS="V").
Uparjanje ima več situacij:
A) Najdemo ujemanje 1:1 po številki parcele in številki stavbe – ugotovimo pravilno uparitev in pripišemo kazalec na enolični identifikator
B) Najdemo ujemanje n:m – ugotovimo napako (K.11.3)
C) Najdemo ujemanje n:n in imamo na voljo različne centroide - vsak centroid pade na unikaten poligon parcelnega dela iz grafike, ugotovimo pravilno uparitev in pripišemo
kazalec na enolični identifikator
D) Najdemo ujemanje n:n in imamo na voljo različne centroide - vsak centroid NE pade na unikaten poligon parcelnega dela iz grafike, ugotovimo napako (K.11.4)
E) Najdemo ujemanje n:n in centroidi niso različni – ugotovimo napako (K.11.4)
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Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.11.01

Atribut ZPS z
neveljavno št.
stavbe

1

ref_vsi

Št.stavbe: 0

ST_STAVBE mora obstajati v tabeli
STAVBE (STEV). Kontrola bo odkrila
vse zapise, ki ne obstajajo v tabeli
STAVBE in zapise, ki nimajo ustrezne
številke stavbe (NULL, 0,…).

Z.11.02

Grafika ZPS z
neveljavno št.
stavbe

1

ref_vsi

Št.stavbe: 0

Z.11.03

Grafičnih in
atributnih delov ZPS
ni enako

1

ref_vsi

Stavba 2626-2011; ZPS zapis v atributih
=1, v grafiki=0

Zapisu parcelnega dela v
atributni tabeli je potrebno
določiti veljavno številko stavbe.
Popravi se številka stavbe v
atributni tabeli (v PP INKAT) ali
vpiše številka stavbe v kataster
stavb ali pa se ZPS v
atributnem delu briše.
V grafiko je potrebno vpisati
veljavno številko stavbe (preko
datoteke TMP.PKV) ali vpisati
številko stavbe v kataster stavb
ali pa ZPS v grafiki izbrisati.
Potrebno je uskladiti število
zapisov parcelnih delov (ZPS)
(z enako številko parcele in
številko stavbe)v grafiki in
atributni tabeli.

Z.11.03.a

Grafičnih in
atributnih delov
ZPS ni enako (mgrafika <> natribut).

0

ref_vsi

Parcela ima različno št. ZPS zapisov; v
atributih <št.> in v grafiki <št.>

Z.11.03.b

Številka stavbe
grafičnih in
atributnih delov
ZPS se ne ujema.
(1-grafika : 1atribut)

0

ref_vsi

ZPS/ "sifko-parcela"; številka stavbe v
atributih ni enaka številki stavbe v
grafiki.
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Potrebno uskladiti število
zapisov ZPS v atributih in
grafiki. Preveri se zbirka listin in
odpravi se neskladje med
atributnimi in grafičnimi
podatki v številu zapisov, rabi in
številki stavbe.

Potrebno preveriti zbirko listin
in glede na podatke zbirke
listin zapisati pravilno številko
stavbe.

ST_STAVBE mora obstajati v tabeli
STAVBE (STEV). Kontrola bo odkrila
vse zapise, ki ne obstajajo v tabeli
STAVBE in zapise, ki nimajo ustrezne
številke stavbe (NULL, 0,…).
Število zapisov parcelnih delov v
grafičnih in atributnih parcelnih delih se
medsebojno razlikuje. Preverja se
zapise, ki imajo enako številko parcele
in enako številko stavbe. Uparjanje ima
več situacij, glej zgoraj.
Parcela ima različno št. ZPS zapisov
v atributih = <št_atributi> in v
grafiki = <št_grafika>

Številka stavbe v grafičnih in
atributnih parcelnih delih se
medsebojno razlikuje. Za parcelo
obstaja ena grafika ZPS in en opis
ZPS v atributih.
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Z.11.03.c

Z.11.03.d

Številka stavbe
grafičnih in
atributnih delov
ZPS se ne ujema.
(m-grafika : matribut; m > 1)
Šifra raba zemljišča
ni enaka v grafiki in
atributih.

0

0

ref_vsi

ref_vsi

ZPS/ "sifko-parcela"; številka (vsaj ene)
stavbe v atributih ni enaka številki
stavbe v grafiki.

Potrebno preveriti zbirko listin
in glede na podatke zbirke
listin zapisati pravilno številko
stavbe.

"številka stavbe" - raba zemljišča v
atributih <raba> v grafiki <raba>.
Potrebno preveriti zbirko listin
in glede na podatke zbirke
listin zapisati pravilno rabo
zemljišča.

Z.11.04

Z.11.05

Z.11.07.a

Z.11.07.b
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Centroid ZK-ZPS
pade v več
poligonov STAVBAPARCELA.
Primerjava grafične
in atributne površine
ZPS v ZKN. Ločeno
za prave (220) ZPS.
Primerjava grafične
in atributne površine
ZPS v ZKN. Ločeno
za ostale (221) ZPS.

1

ref_vsi

Vsakemu zemljišču pod stavbo 2549-370 je
potrebno pripisati svoj centroid (2x).

1

ref_vsi

Št.stavbe: 0

1

ref_vsi

1

Število zapisov parcelnih delov
(ZPS) z enako številko parcele
in številko stavbe v grafiki in
atributnem delu se medsebojno
ujema in je večje od 1.
Uparjanje tovrstnih zapisov ni
možno zaradi napačno
določenih centroidov v
atributnem delu. Vsakemu
parcelnemu delu ZPS je
potrebno v PP INKAT pripisati
svoj centroid (tistega, ki mu
pripada v ZKP-ju).

Številka (vsaj ene) stavbe parcelnih
delov v grafičnih in atributnih
parcelnih delih se medsebojno
razlikuje. Za parcelo obstaja več
kot 1 poligon ZPS v grafiki in enako
število ZPS atributih.
Raba zemljišča parcelnih delov v
grafičnih in atributnih parcelnih
delih se medsebojno razlikuje. Za
parcelo obstaja enako število
poligonov ZPS v grafiki in enako
število ZPS v opisnem delu. Obstaja
ujemanje po številki stavbe
Samo, kadar imamo eni stavbi
pripisanih več poligonov ZPS in
enolična povezava ni možna. Uparjanje
zapisov parcelnih delov (relacija n:n) v
grafičnih in atributnih parcelnih delih ni
možno zaradi neustreznega zapisa
centroidov v atributnih tabelah.

Ni mogoče določiti enolične
povezave STAVBA_PARCELA in
ZK_ZPS_VS (parc_del_zps_vs)
preko centroida

Stavba 1583 Atributna površina: 236m2
Grafična površina: 115m2
razlika 121m2

Potrebno preveriti zbirko listin
in glede na podatke zbirke
listin se ustrezno popravi
površino.

Površina ZPS (220) v grafiki ni enaka
površini v atributih.

Stavba 1852 Atributna površina: 86m2
Grafična površina: 101m2
razlika 15m2.

Potrebno preveriti zbirko listin
in glede na podatke zbirke listin
se ustrezno popravi površino.

Površina ZPS (221) v grafiki ni enaka
površini v atributih.

ref_vsi
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Z.11.09
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Površine
zaokrožene na cele
metre (ni decimalk)

1

ref_cent
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Kontrola relacijske tabele stavbe–parcele (12_STA_PARCELE)

Preverja se vmesno tabelo STA_PARCELE, vendar samo vpise, ki imajo polje ZAK = "A" (veljavni vpis). Popravki se prikazujejo zgolj UN na GURS.
V centralnem produkcijskem okolju so relacijski (povezovalni) podatki zapisani v tabeli:
Atributi parcele STA_PARCELE:
Ime polja
ID

FID

Tip polja
NUMBER (8)

STA_SID
PAR_KO_SIFKO
PAR_SIFPAR
PAR_STEV
PAR_PODD
TIP_ZK
VIR
KSRS
STSPR_SIF
NATDOL_SIF
PRI_ID
DKON
DZAC
PUID
PAR_VRSTAP
ZAK
OPOMBA
PRI_ZKL
DTE_SPR
POV_ZPS
PRAVI_ZPS

REL
REL
NIM
REL
REL
SIF
SIF
SIF
SIF
SIF
NIM
NIM
NIM
NIM
REL
NIM
NIM
NIM
NIM
NIM
NIM

NUMBER (8)
NUMBER (4)
VARCHAR2 (10 Byte)
NUMBER (4)
NUMBER (4)
NUMBER (1)
NUMBER (1)
VARCHAR2 (1 Byte)
VARCHAR2 (1 Byte)
NUMBER (1)
NUMBER (8)
DATE
DATE
NUMBER (8)
NUMBER (1)
CHAR (1 Byte)
VARCHAR2 (50 Byte)
NUMBER (8)
DATE
NUMBER(12,2)
VARCHAR2(1 BYTE)

Opis polja
Umetni identifikator zapisa, Enolični identifikator zapisa
(feature id)
enotni identifikator SID stavbe
Šifra katastrske občine
Šifra parcele = Parcelna številka
Parcelna številka - števec
Poddelilka parcelne številke
Tip povezave stavbe s parcelo
Vir, ki je kreiral povezavo med stavbo in parcelo.
Vrsta vpisa
Status spremembe podatkov
šifra natančnosti določitve
Identifikator prijave (postopka)
Datum konca veljavnosti zapisa
Datum ZAĆETKA veljavnosti zapisa
Predhodni enolični identifikator zapisa
Vrsta parcele
Indikator (stanje) aktivnosti zapisa
Opomba
ID prijave, ki je zaključila ta zapis
Sistemski datum, zadnje spremembe zapisa
Površina zemljišča pod stavbo – brez decimalk
Oznaka ali gre za pravo zemljišče pod stavbo. Možna vnosa
sta D ali N. D - da, N - ne. Podatek D izvira samo iz ZK, N
se lahko določi tudi v KS

V kontroli se ne preverja vrednosti v naslednjih poljih:
PAR_SIFPAR, PRI_ID, DKON, DZAC, PUID, ZAK, OPOMBA, PRI_ZKL, DTE_SPR
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Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.12.02

PAR_SIFPAR, ni
pravilno generiran

1

ref_cnt

Parcelna številka ni pravilno generirana.
Pravilno: 10/1

PAR_SIFPAR=PAR_VRSTAP +
PAR_STEV + / + PAR_PODD

Z.12.03

Polje STA_SID ne
ustreza ID stavbe

1

ref_cnt

Z.12.04

Podvojen zapis
parcele in št. stavbe

1

ref_vsi

2 x enak zapis sta-parcele na stavbi 19112017

Z.12.05

0<POV_ZPS<10000
0

1

ref_vsi

Površina ZPS je 0 ali prevelika
površina.

Potrebno je preveriti pravilnost
zapisa vseh elementov
parcelne številke in postopek
generiranja polja PAR_SIFPAR.
Potrebno je ugotoviti, ali gre za
zapis, ki bi moral biti arhiviran,
ali je prišlo do napake pri zapisu
polja STA_SID.
Potrebno je ročno izbrisati
podvojeni zapis, če sta zapisa
identična.
ZaZPS se določi pravo
površino ZPS

Z.12.06

PRAVI_ZPS<>D,N,X

1

ref_vsi

/

Določi se šifra »Neznano«.

/

Popravi se številka stavbe v
relaciji stavba-parcela ali v
CB STAVBE. Odstranijo se
povezave z neobstoječimi
stavbami in dodajo prave
povezave.

Z.12.09
Šifra KO parcele v
STA_PARCELE ni
enaka šifri KO v
tabeli STAVBE_GR
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1

ref_cnt

STA_SID!=NUMBER(8) in STA_SID <
0
podvojen vnos v vmesni tabeli

Površina ZPS jevečja od 0 in manjša
od maksimalno določene (npr.
100.000)
Nepravilna šifra za PRAVI_ZPS.
PRAVI_ZPS!=D,N,X

Šifra KO parcele v STA_PARCELE
mora biti enaka

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
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Primerjava relacijske tabele stavbe–parcele z atributnimi podatki parcel (13_STA_PARCELEPARCELE(atr))

Vsak zapis v vmesni tabeli STA_PARCELE mora imeti številko parcele (sklop več atributov), ki ga najdemo v tabeli PARCELE (atr). Ta faza enostransko preveri, ali vpisi
številk parcel v vmesni tabeli STA_PARCELE obstajajo tudi v atributni tabeli PARCELE (atr).
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Z.13.01

Parcele v STAPARCELE ni v
atributih

1

ref_cnt

/

Popravi se številka parcele v
relaciji stavba-parcela ali v
DEVO. Odstranijo se povezave
z neobstoječimi parcelami in
dodajo prave povezave.
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Opombe
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Primerjava relacijske tabele stavbe–parcele z atributnimi podatki ZPS (14_STA_PARCELE-ZPS(atr))

Za parcelne dele v atributni tabeli, ki imajo VRSTA_RABE=220 in 221 in imajo vpisano ST_STAVBE in STATUS = "V" (=FILTER), se opravijo naslednje kontrole
konsistentnosti s tabelo STAVBE in z vmesno tabelo STA_PARCELE.
Pri kontrolah Z.14.02 in Z.14.04 se upošteva pravilo seštevanja površin ZPS, ki pripadajo eni stavbi. Če je vsota površin enaka vsoti površin zapisov v atributnem delu ZK za to
stavbo, to ni napaka.
Kontrola

Napaka

Prioriteta

Nivo
vpogleda

Opis napake / Generiran izpis

Navodilo za odpravo napak

Opombe

Z.14.01

Za ZPS ne obstaja
STA-PARCELE

1

ref_cnt

Št.stavbe: =77

Ko geodetske pisarne
odpravijo predhodno
evidentirane napake, ostanejo
samo napake prenosa – ki jih
odpravi UN v CB Stavbe.

Z.14.02

Površina ZPS ni
enaka STAPARCELE

1

ref_cnt

Št.stavbe: =502/ Vrsta rabe = 220

Z.14.03

Status ZPS ni
pravilen

1

ref_cnt

Št.stavbe: =1313

Z.14.04

Površina ZPS ni
enaka STAPARCELE

1

ref_cnt

Št.stavbe: =196/ Vrsta rabe = 221

Preveri se enakost atributa
POVRSINA (PARC_DEL) vsota vseh površin v ZPS po
stavbi in parceli in POV_ZPS
(STA_PARCELE) – kontrola se
izvaja le za VRSTA_RABE=220
Uskladi polje PRAVI_ZPS v
vmesni tabeli STA_PARCELE,
ki ustreza zapisu v tabeli
PARC_DEL, glede na vrednost
polja VRSTA_RABE.
Preveri se enakost atributa
POVRSINA (PARC_DEL) vsota vseh površin v ZPS po
stavbi in parceli in POV_ZPS
(STA_PARCELE) – kontrola se
izvaja le za VRSTA_RABE=221

Preverja se, ali obstaja za vsak ZPS v
PARC_DEL (KO+ST_PARCELE,
ST_STAVBE) zapis v tabeli
STA_PARCELE (KO+PAR_SIFPAR,
SID)! Rezultat kontrole so vse 'sirote'
ZPS, ki jih ni v STA_PARCELE!
Preveri se enakost atributa POVRSINA
(PARC_DEL) - vsota vseh površin v
ZPS po stavbi in parceli in POV_ZPS
(STA_PARCELE) – kontrola se izvaja
le za VRSTA_RABE=220

Z.14.05

če je na ZPS
številka stavbe,
mora ta relacija
obstajati tudi v
STA_PARCELE
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Če obstaja pravi ZPS
(VRSTA_RABE=220) mora biti
PRAVI_ZPS ="D", če je ZPS*
(VRSTA_RABE=221) mora biti
PRAVI_ZPS="N"
Preveri se enakost atributa POVRSINA
(PARC_DEL) - vsota vseh površin v
ZPS po stavbi in parceli in POV_ZPS
(STA_PARCELE) – kontrola se izvaja
le za VRSTA_RABE=221
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