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The article presents major activities carried out 
within the subproject "Geodetic Reference System" 
of the main project "Modernization of Spatial 
Data Infrastructure to Reduce Risks and Impacts of 
Floods" till the end of 2014. They are divided into 
activities for establishing the horizontal component 
and, separately, the vertical component of the spatial 
reference system. The major tasks performed within 
the horizontal component were the analysis of the 
terrestrial reference system and various possible 
implementations of the new geodetic datum. It 
should be realized through a new combined geodetic 
network of the zero order within the new national 
spatial reference frame. The activities within the 
vertical component of the spatial reference system 
include the tasks performed in the national levelling 
and gravimetric networks, regional gravimetric 
survey, quality analysis of existing geoid models in 
use, tasks in realizing the new national vertical 
datum, and the future implementation of the World 
Height System in Slovenia.

V prispevku predstavljamo aktivnosti, ki so bile v 
okviru podprojekta »Geodetski referenčni sistem« 
projekta »Posodobitev prostorske podatkovne 
infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic 
poplav« izvedene do zaključka leta 2014. Razdeljene 
so na aktivnosti za vzpostavitev horizontalne 
in vertikalne sestavine prostorskega referenčnega 
sistema. Naloge in aktivnosti v okviru horizontalne 
sestavine vključujejo analizo obstoječega terestričnega 
referenčnega sistema, analizo različnih možnosti 
implementacije nove realizacije geodetskega datuma 
in opredeljujejo vlogo kombinirane geodetske mreže 
0. reda v okviru državnega prostorskega referenčnega 
sistema. Drugi del nalog in aktivnosti vključuje dela 
na nivelmanski in gravimetrični mreži, izvedbo 
regionalne gravimetrične izmere, analizo kakovosti 
obstoječih modelov geoida v Sloveniji, aktivnosti 
za realizacijo novega vertikalnega datuma in 
bodočo vzpostavitev svetovnega višinskega sistema 
v Sloveniji.

AKTIVNOSTI pRI 
VzpOSTAVITVI SODOBNEgA 

gEODETSKEgA 
REfERENčNEgA SISTEmA V 

SLOVENIjI

REcENT AcTIVITIES 
TOwARDS A mODERN 
gEODETIc REfERENcE 
SYSTEm IN SLOVENIA

Published Scientific conference contribution
 

Klasifikacija prispevka po cObISS.SI: 1.08

UDK: 528.3/.9(497.4)

st
an

Je
 in

 pr
ilo

žn
os

ti 
v s

lo
ve

ni
Ji 

 | s
ta

te
 a

nd
 ch

al
le

ng
es

 in
 sl

ov
en

ia

Zbornik_PGD_2015.indd   37 2.4.2015   15:40:36



| 38 || 38 || 38 | Zbornik posveta 43. geodetskega dne | proceedings of the 43rd slovenian surveying day | 2015

geodetska (r)evolucija  |  land surveying (r)evolution

st
an

je
 in

 pr
ilo

žn
os

ti 
v s

lo
ve

ni
ji 

 | s
ta

te
 a

nd
 ch

al
le

ng
es

 in
 sl

ov
en

ia 1 uvod

V projektu »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in pos-
ledic poplav«, ki ga ob finančni podpori Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 izvajajo 
Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS), Ministrstvo za okolje in 
prostor s partnerjema norveška geodetska uprava in islandska geodetska uprava, vključuje 
podprojekt »Geodetski referenčni sistem« z aktivnostmi za posodobitev državnega geodet-
skega referenčnega sistema. V okviru tega podprojekta je predvidena izvedba več nalog, 
tako na področju horizontalne kot vertikalne sestavine državnega prostorskega referenčnega 
sistema, ki jih v grobem razdelimo na vzpostavitev državne kombinirane geodetske mreže 
0. reda, vzpostavitev nove vertikalne sestavine državnega prostorskega referenčnega sistema 
in vzpostavitev visokokakovostnega državnega modela geoida.

Državni koordinatni sistem je tradicionalno razdeljen na dve sestavini – horizontalno, ki jo 
predstavljajo državne terestrične in GNSS-mreže, in vertikalno, ki jo sestavljata državna ni-
velmanska in gravimetrična mreža. Vsaka od sestavin ima zaradi zgodovinskih, tehnoloških in 
formalnopravnih okvirov, v katerih je bila vzpostavljena, določene pomanjkljivosti in slabosti, 
obe sestavini državnega koordinatnega sistema med seboj tudi nista strogo povezani. V okviru 
tega podprojekta so tako predvidene aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti obeh sestavin 
državnega koordinatnega sistema oziroma obstoječih državnih geodetskih mrež v Sloveniji, 
za povezavo vseh vrst geodetskih mrež v enotno, na novo vzpostavljeno, t. i. kombinirano 
geodetsko mrežo (kombinirano geodetsko mrežo 0. reda) in novo realizacijo horizontalne 
in vertikalne sestavine državnega koordinatnega sistema. Kakovostno realiziran horizontalni 
koordinatni sistem in dobro določen vertikalni sistem, skupaj s kakovostno določeno in ori-
entirano ploskvijo geoida oziroma kvazigeoida, pa omogočajo učinkovito uporabo sodobnih 
tehnologij za določanje položaja in opazovanje Zemlje tako, da so v obravnavanju geometrije 
prostora ohranjena temeljna načela geodezije. To praktično pomeni, da kombinirana geodet-
ska mreža vzpostavlja povezavo med geometričnimi višinami, določenimi na osnovi GNSS, s 
fizikalno opredeljenimi višinami, ki predstavljajo realno geometrijo prostora z upoštevanjem 
geometrije težnostnega polja Zemlje. Kombinirana geodetska mreža torej omogoča povezavo 
posameznih državnih geodetskih mrež oziroma zagotavlja kakovostno realizacijo državnega 
prostorskega referenčnega sistema oziroma temeljne državne geoinformacijske infrastrukture.

Predvidena je nova realizacija horizontalne sestavine državnega koordinatnega sistema, ki bo 
nadomestila skoraj 20 let staro realizacijo ETRS89 v Sloveniji oziroma državni koordinatni 
referenčni sistem D96/TM. Razlogov za novo realizacijo horizontalne sestavine je več, od 
geodinamike ozemlja do ne najbolj stroge povezave različnih horizontalnih geodetskih mrež. 
Trdimo lahko, da je po 20 letih že skrajni čas za novo realizacijo državnega horizontalnega 
koordinatnega sistema, ki bo vključevala točke vseh horizontalnih geodetskih mrež: točke 
omrežja SIGNAL, točke pasivne GNSS-mreže, geodinamične točke in točke kombinirane 
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iageodetske mreže 0. reda. Predvidena je tudi nova EUREF-izmera v Sloveniji, za katero bomo 
pridobljene rezultate tudi uradno verificirali pri komisiji EUREF. Zaradi geodinamike ozemlja 
Slovenije, ki je ne moremo zanemariti, pa v okviru projekta potekajo tudi analize možnih 
bodočih realizacij novega horizontalnega geodetskega datuma.

Nova vertikalna sestavina državnega koordinatnega sistema bo realizirana na osnovi nove iz-
mere nivelmanske mreže Slovenije in gravimetrične izmere. Temeljna višinska geodetska mreža 
Slovenije je podana z višinami reperjev v normalnem ortometričnem sistemu višin. Strategija 
vzpostavitve novega višinskega sistema Slovenije pa predvideva uvedbo normalnih višin. Kako 
bo dejansko izvedena nova realizacija slovenskega vertikalnega sistema, še ni povsem jasno. 
Imamo več možnosti – ena od njih je tudi uvedba svetovnega višinskega sistema, ki pa tudi na 
mednarodni ravni še ni dorečena. Zato v okviru tega projekta potekajo tudi analize možnosti 
realizacije novega vertikalnega sistema Slovenije in novega višinskega datuma za vmesno obdobje.

2 državna KombInIrana geodetsKa mreža

Na konceptualni in globalni ravni predstavlja vzpostavitev kombinirane geodetske mreže 
združitev treh stebrov geodezije: geodinamike, težnostnega polja in rotacije Zemlje (Plag 
et al., 2009). Kombinirana geodetska mreža tudi na državni ravni vključuje vse tri stebre 
geodezije in tako predstavlja referenčno osnovo za državne geodetske mreže, ki omogočajo 
praktično realizacijo horizontalne (klasične terestrične in GNSS-mreže) in vertikalne (ni-
velmanske in gravimetrične mreže) sestavine državnega prostorskega referenčnega sistema. 
Kombinirana geodetska mreža omogoča ugotavljanje časovno odvisnih sprememb obeh 
sestavin državnega koordinatnega sistema. Z vzpostavitvijo kombinirane geodetske mreže, 
v kateri je zagotovljeno neprekinjeno in/ali periodično izvajanje vseh možnih geodetskih 
opazovanj najvišje kakovosti, je zagotovljena realizacija in vzdrževanje državnega geodetskega 
referenčnega sistema na dolgi rok.

2.1 Idejni projekt kombinirane geodetske mreže 0. reda

Glavni cilji vzpostavitve kombinirane geodetske mreže so:

 — zagotovitev kakovostne referenčne osnove za državni horizontalni referenčni sistem 
in za državno omrežje stalnih GNSS-postaj,

 — zagotovitev kakovostne referenčne osnove za državni višinski referenčni sistem,
 — zagotovitev kakovostne referenčne osnove za državni gravimetrični referenčni sistem in
 — zagotovitev kakovostne večnamenske kalibracijske mreže za preverjanje kakovosti in 

ustreznosti merilnih instrumentov ter tudi metod in postopkov geodetske izmere.

Zaradi navedenih vlog smo jo poimenovali kombinirana geodetska mreža 0. reda, saj so 
posamezne mreže 1. redov za posamezne referenčne sisteme že vzpostavljene, mreža 0. reda 
pa jih bo na kakovosten način povezala v celoto (Berk et al., 2012). V idejnem projektu 
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stavitev takšne mreže ter analiza možnosti za njeno realizacijo, ki so vključevale ugotovitve 
možnosti za vzpostavitev takšne mreže glede na obliko in velikost države, relief, geološke, 
hidrološke in tektonske razmere ter glede na druge vplivne dejavnike.

Na podlagi pripravljenih izhodišč in analiz sta bila izdelana predlog optimalnega števila točk 
mreže in predlog optimalne razporeditve točk mreže. Predlaganih je bilo šest točk, njihove 
makrolokacije pa so določene na območjih znotraj krogov polmera 25 km (slika 1).

Slika 1: šest predvidenih makrolokacij točk kombinirane geodetske mreže 0. reda.

Kombinirana geodetska mreža 0. reda bo vzpostavljena po mednarodnih standardih, ki bodo 
omogočali njeno vključitev v Evropsko kombinirano geodetsko mrežo – ECGN (Ihde et al., 
2005). Vsaka točka kombinirane geodetske mreže 0. reda je zasnovana tako, da omogoča 
izvajanje vseh danes dostopnih vrst geodetskih meritev. Fizična obeležitev zato vključuje:

 — izgradnjo primarne točke in vsaj ene referenčne GNSS-točke (na stebru višine prib-
ližno 2 m),

 — stabilizacijo referenčnih reperjev za nivelmansko in gravimetrično izmero (na temeljni 
plošči ob vznožju stebra),

 — tri do štiri točke zavarovalne terestrične in nivelmanske mikromreže na pilotih, ki 
dosežejo nosilna tla, in

 — na mareografski postaji referenčne točke za mareografska opazovanja.
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iaMerilna oprema na točkah 0. reda za svoje delovanje potrebuje električno energijo ter tele-
komunikacijsko infrastrukturo, zato je predvidena priključitev vsake točke na ustrezna javna 
omrežja. Za nemoteno delovanje merilne opreme je na vseh točkah 0. reda predviden prostor 
velikosti okoli 5 m × 5 m, ki je obdan z zaščitno ograjo. Na ograjeno območje je predviden 
dostop le za pooblaščene osebe.

2.2 Izbira lokacij točk kombinirane geodetske mreže 0. reda

  
Potresna opazovalnica KOGS na Kogu  Letališče Prilozje v beli krajini

  
areh na Pohorju šentvid pri Stični

  

Korada  Mareografska postaja Koper

Slika 2: šest izbranih lokacij za postavitev točk kombinirane geodetske mreže 0. reda.

Prvotna zamisel je bila, da bi vse točke 0. reda postavili na lokacijah potresnih opazovalnic 
Urada za seizmologijo in geologijo Agencije za okolje RS (v nadaljevanju: ARSO). Za vse 
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in opravili presojo ustreznosti glede izpolnjevanja drugih meril. Na osnovi analiz terenskih 
meritev in ob upoštevanju mnenja ARSO je bil sklenjen dogovor o postavitvi točke 0. reda 
na lokaciji potresne opazovalnice KOGS na Kogu (slika 2).

Za vse druge točke 0. reda je bilo treba poiskati nove lokacije, skladno z vsemi merili, ki jih 
morajo izpolnjevati (lastništvo, dostopnost, razpoložljiva infrastruktura, geološka primer-
nost, geodetski kriteriji glede izvedljivosti meritev, prostorski pogoji …). V prvi iteraciji 
smo znotraj posamezne makrolokacije izbrali večje število potencialno primernih lokacij, 
za katere smo izvedli terenske oglede, geološko presojo, opravili presojo ustreznosti vseh 
zahtevanih pogojev in pridobili prostorske pogoje za samo gradnjo, kakor jih določajo ob-
činski prostorski načrti. Fotografije končnega izbora lokacij po posameznih makrolokacijah 
(slika 1) so na sliki 2.

2.3 postavitev prvih točk kombinirane geodetske mreže 0. reda

Za vse predvidene točke 0. reda je že izdelana projektna dokumentacija za izvedbo 
gradbenih in drugih del (PZI), ki jih je s sodelovanjem partnerjev na projektu izdelalo 
podjetje Terras, s. p. Na osnovi določil v PZI je bila izvedena fizična postavitev dveh 
točk, in sicer v Prilozju in na Kogu. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Grča, d. 
o. o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Gradnjo so skrbno nadzirali projektant in 
sodelavci GURS. Prevzem fizično zgrajenih točk Prilozje in Kog je bil opravljen 21. 
11. 2014.

Izsek iz projekta za izvedbo točke 0. reda Prilozje.

AB konstrukcija

nerjaveča pločevina

termo izolacija-kamnita volna 4cm

AB konstrukcija

podložni beton

poševni AB "BENOTTO" piloti Ø300mm
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Nivelmanska točka  s ploščo
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debeline 1mm
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Izsek iz projekta za izvedbo točke 0. reda Kog.

os proti ARSO jašku

zahod
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A A
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C C C C
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debeline 1mm

leseni vložki

izvajalec

objekt

S.P.

odgovorni projektant

u.d.i.geol.
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naročnik

stopnja obdelave

št. projekta

opis

datum

merilo

projektant

objekt

načrt

d.teh.str.

 

Slika 3: Izsek iz dokumentacije za točki kombinirane geodetske mreže 0. reda Prilozje in Kog ter fizični izgled 
točk po zaključku gradnje.

2.4 pomen kombinirane geodetske mreže 0. reda za prihodnost

Glavni namen vzpostavitve državne kombinirane geodetske mreže 0. reda je praktična realiza-
cija in povezava vseh sestavin koordinatnega sistema v enoten, sodoben prostorski referenčni 
sistem v Sloveniji, ki bo najvišje stopnje kakovosti na dolgi rok. Z ustrezno izbiro lokacij točk 
kombinirane geodetske mreže 0. reda ter njihovo kakovostno stabilizacijo (izgradnjo) bo omo-
gočeno spremljanje in modeliranje časovno odvisnih sprememb v prostorskem referenčnem 
sistemu težnostnega polja Zemlje in sprememb v Zemljini skorji. Glede na to, da bo tudi v 
bodoče omrežje SIGNAL predstavljalo praktično realizacijo horizontalne sestavine državnega 
koordinatnega sistema, nova nivelmanska in gravimetrična mreža pa bosta predstavljali novo 
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ia realizacijo vertikalne sestavine prostorskega referenčnega sistema, predstavlja kombinirana 
geodetska mreža 0. reda referenčno osnovo za vse te skupine državnih geodetskih mrež na 
dolgi rok. Poleg tega predstavlja referenčno osnovo za orientacijo geoida (kvazigeoida) oziroma 
nove višinske referenčne ploskve v novem višinskem referenčnem sistemu.

Pomen kombinirane geodetske mreže 0. reda je tudi v mednarodnem vključevanju Slovenije v 
bodoče geodetske, geodinamične in druge projekte v Evropi in na svetovni ravni. Dodatno bodo 
po vzpostavitvi operativnega delovanja omrežja oziroma točk 0. reda dejavnosti usmerjene tudi 
v njihovo vključitev v mednarodna omrežja. Narejen je bil pregled mednarodnih omrežij EPN 
(EUREF Permanent Network), EPOS (European Plate Observing System), IGS (International 
GNSS Service), EUPOS (European Position Determination System) in ECGN (European 
Combined Geodetic Network) v smislu namena in ciljev, pogojev za vključitev, obveznosti, ki 
iz tega izhajajo, prednosti vključitve in tudi zadržkov. V prvem planu je interes, da se vsaj tri 
postaje vključijo v EPN in vsaj ena v IGS. V tem smislu so bile zasnovane aktivnosti in delovanje 
nadzornega centra kombinirane geodetske mreže 0. reda. Vzpostavitev kombinirane geodetske 
mreže 0. reda predstavlja tudi pripravo novega državnega prostorskega referenčnega sistema 
za nadaljnjo nadgradnjo in razvoj. Pomen kombinirane geodetske mreže 0. reda v povezavi z 
realizacijo svetovnega višinskega sistema v Sloveniji in novo realizacijo horizontalne sestavine 
državnega prostorskega referenčnega sistema podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

3 vzpostavItev vertIKalne sestavIne državnega geodetsKega 
referenčnega sIstema

Vzpostavitev vertikalne sestavine državnega prostorskega referenčnega sistema vključuje 
aktivnosti v okviru nove državne nivelmanske mreže, državnih gravimetričnih mrež in gra-
vimetričnih izmer za določitev novega modela geoida oziroma kvazigeoida. Ker vertikalni 
referenčni sistem še ni podrobno definiran, izvajamo dela na vzpostavitvi vertikalne sestavine 
državnega geodetskega referenčnega sistema tako, da bodo opravljena opazovanja in vsi drugi 
postopki omogočali realizacijo katerega koli višinskega sistema v težnostnem polju Zemlje.

3.1 nova nivelmanska mreža slovenije

Novo nivelmansko mrežo Slovenije sestavlja 15 nivelmanskih zank, ki so zaključene na 
območju Slovenije (slika 4). Skupna dolžina nivelmanskih zank znaša 2456 km, dolžina 
nivelmanskih poligonov pa 1931  km. Do konca leta 2014 je bilo izmerjenih 1295  km 
oziroma približno 67 % nivelmanskih linij. Pri analizi že opravljenih izmer višinskih razlik 
v nivelmanskih poligonih smo do sedaj opravili: kontrole podatkov iz terenskih zapisnikov, 
kontrole podatkov o komparaciji nivelmanskih lat, kontrole izračuna popravka metra lat 
in temperaturnega popravka, kontrole izračuna popravka petih nivelmanskih lat in analizo 
meritev v nivelmanskih linijah, v katerih je bilo preseženo dovoljeno odstopanje.
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meril. Do konca septembra 2014 je bilo izmerjenih 10 nivelmanskih zank, analizirali smo jih 
devet in v diagramu 1a) prikazujemo odstopanja obojestransko merjenih višinskih razlik, primer-
jana z dovoljenim odstopanjem, iz katerih je razvidno, da je 44 % odstopanj manjših oziroma 
enakih 1/4 predpisanega dovoljenega odstopanja, 31 % nivelmanskih linij ima odstopanja med 
1/4 in 1/2 predpisanega dovoljenega odstopanja, kar pomeni, da je v 75 % vseh odstopanj 
obojestransko niveliranih nivelmanskih linij odstopanje manjše od 1/2 dovoljenega odstopanja.

Slika 4: Nivelmanska mreža Slovenije in odstopanja pri zapiranju nivelmanskih zank.

Za primerjavo odstopanj v posameznih nivelmanskih linijah odstopanja preračunamo na 
utežno enoto oziroma na 1 km (Łyszkowicz in Bernatowicz, 2010). Preračunana odstopa-
nja na km nivelmanske linije prikazujemo v obliki histograma v diagramu 1b). Na podlagi 
histograma lahko predvidevamo, da so preračunana odstopanja na km dolžine nivelmanske 
linije normalno porazdeljena. Srednja vrednost odstopanja znaša 0,61 mm/km.

Standardni odklon merjenih višinskih razlik na 1 km dolžine nivelmanske linije v obe smeri 
znaša od 0,21 mm do 0,62 mm, povprečna vrednost standardnega odklona pa je 0,42 mm. 
Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da so dosedanji rezultati nivelmanskih izmer zelo 
dobri. Če primerjamo odstopanja pri zapiranju nivelmanskih zank z dovoljenim odstopa-
njem, lahko ugotovimo, da odstopanje znaša od 0,2 % do 30,6 % dovoljenega odstopanja, s 
povprečno vrednostjo 16,9 %, kar je odličen rezultat. To potrjuje tudi natančnost, določena 
na osnovi zapiranja nivelmanskih zank, ki znaša 0,57 mm.
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Diagram 1:  a) Primerjava velikosti dejanskega odstopanja z dopustnim odstopanjem za posamezno nivel-
mansko linijo v odstotkih; b) odstopanje obojestransko merjene višinske razlike, preračunano na 
kilometer nivelmanske linije.

Pri razdelitvi nivelmanskih mrež smo ohranili razdelitev na višji in nižji red, kot je predpisano 
s Pravilnikom o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk (RGU, 1981). V 
višji red se razvrstijo nivelmanska mreža I. reda, v katero so vključeni novo nivelirani nivel-
manski poligoni, ki se tudi na novo oštevilčijo (slika 5), nivelmanska mreža mareografske 
postaje Koper, slepi nivelmanski poligoni za navezavo na nivelmanske mreže sosednjih držav 
in nivelmanski poligoni za navezavo različnih točk višjih redov na nivelmansko mrežo. V 
nivelmansko mrežo II. reda pa se uvrstijo preračunani nivelmanski poligoni starega I. reda, ki 
niso bili zajeti v novo izmero, če je odstopanje med dano in merjeno višinsko razliko manjše 
od dovoljenega odstopanja, kot so bila predpisana za stari I. red nivelmanskih poligonov ter 
mestno nivelmansko mrežo I. reda. 

V nižji red se razvrstijo nivelmanske mreže III. in IV. reda, v katere se razvrstijo preračunani 
stari nivelmanski poligoni II., III. in IV. reda glede na dopustno odstopanje in mestne nivel-
manske mreže II. reda. Nivelmanski poligoni se po potrebi na novo oštevilčijo. V nivelmanskih 
poligonih se na novo oštevilčijo tudi reperji.

a) b) 
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Slika 5: Predlog oštevilčevanja nivelmanskih poligonov I. reda.

3.2 gravimetrične meritve

V realizaciji novega višinskega sistema bomo v Sloveniji prvič uporabili podatke absolutnih 
gravimetričnih meritev, kar bo zagotovilo bistveno višjo kakovost novega sistema od obstoje-
čega. Novi višinski sistem bo tako dejansko realiziran v težnostnem polju Zemlje. Praktično 
realizacijo mednarodnega gravimetričnega referenčnega sistema IGSN 71 v Sloveniji predsta-
vlja osnovna gravimetrična mreža Slovenije, ki je nadomestila staro jugoslovansko temeljno 
gravimetrično mrežo. Osnovna gravimetrična mreža Slovenije je sestavljena iz mreže 0. reda 
in mreže I. reda. Gravimetrično mrežo 0. reda sestavlja šest točk, gravimetrično mrežo I. reda 
pa 29 točk. Gravimetrični datum v Sloveniji je določen z absolutnimi meritvami težnega 
pospeška na šestih točkah gravimetrične mreže 0. reda (slika 6). 

V Sloveniji so absolutne meritve izvajali Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG, 
Frankfurt), Istituto di Metrologia G. Colonnetti (IMGC, Torino), finski geodetski inštitut 
(Helsinki) in Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV, Dunaj). Meritve so bile 
izvedene z različnimi instrumenti v različnih časovnih obdobjih, med letoma 1996 in 2000.

Po letu 2000 v Sloveniji ni bilo izvedenih absolutnih gravimetričnih meritev, zato ni bil mo-
goč vpogled v časovne spremembe vrednosti težnih pospeškov na absolutnih gravimetričnih 
točkah. Zato se je med 30. septembrom in 15. oktobrom 2014 ponovno izvedla absolutna 
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ia gravimetrična izmera na vseh šestih obstoječih absolutnih gravimetričnih točkah. Izmero je 
izvedel BEV z Dunaja z absolutnim gravimetrom FG5/242, proizvajalca Micro-g Solutions 
iz ZDA, ki je najnatančnejši instrument te vrste na trgu. Na vsaki točki so se meritve izvajale 
vsaj 24 ur, kar pomeni skupaj med 4000 do 6300 posameznih meritev. Na vseh točkah so 
bili izmerjeni tudi vertikalni gradienti, ki omogočajo redukcije merjenih težnosti na želeni 
nivo. Prve ocene rezultatov kažejo, da so bile meritve izvedene kakovostno, nadaljnje analize 
in izračuni pa bodo pokazali dejanski vpliv teh meritev na gravimetrični datum v Sloveniji. 

Slika 6: absolutne gravimetrične točke v Sloveniji (gravimetrična mreža 0. reda).

V Sloveniji imamo poleg točk gravimetričnih mrež 0. in I. reda tudi veliko regionalnih 
gravimetričnih točk, ki so potrebne za določitev geopotencialnih kot reperjev nivelmanske 
mreže in za izračun oblike ploskve geoida oziroma kvazigeoida. Od leta 2006 se sočasno z 
niveliranjem na vseh reperjih izvaja tudi relativna gravimetrična izmera. Do danes je bilo tako 
izmerjenih okoli 1500 točk (reperjev), ki so vključene v novo nivelmansko mrežo I. reda. 
Seveda se te točke lahko uporabi tudi za izračun ploskve geoida, vendar so neenakomerno 
razporejene, saj se nahajajo samo vzdolž nivelmanskih linij. 

Za izračun ploskve geoida (različica iz leta 2000 in testna različica iz leta 2010) smo uporabili 
stare jugoslovanske podatke takratne regionalne gravimetrične izmere, opravljene med letoma 
1951 in 1964, nekaj pa tudi med letoma 1985 in 1991. Analiza prostorske razporeditve teh 
meritev je pokazala, da na določenih območjih gostota točk ni ustrezna (slika 7a). Zato je 
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osrednje Slovenije, ki obsega ozemlje s površino 13.812 km2 (slika 7b). Predlog zgostitve 
regionalnih gravimetričnih točk izhaja iz težnje po čim bolj enakomerni razporeditvi teh točk. 
Empirično smo določili velikost celice grida na 4 km × 4 km. Tako pridobimo 600 novih 
regionalnih gravimetričnih točk, ki enakomerno zgostijo izbrano območje.

a)  b) 

Slika 7: a) Regionalne gravimetrične točke za določitev ploskve geoida v Sloveniji – stanje oktober 2014; b) 
šest podobmočij zgostitve s po 100 dodatnimi regionalnimi gravimetričnimi točkami.

Izmera dodatnih 600 regionalnih gravimetričnih točk se je že začela izvajati in bo predvidoma 
končana do sredine leta 2015.

3.3 povezava državnega in svetovnega višinskega sistema 

V ozadju aktivnosti v okviru vzpostavitve novega višinskega sistema Slovenije potekajo tudi 
dela za potrebe povezave državnega višinskega sistema s svetovnim višinskim sistemom – 
WHS (World Height System). Trenutno je v svetu na stotine realizacij višinskih sistemov, 
med katerimi znašajo razlike zaradi različnih višinskih datumov tudi ±2 m. Problem dana-
šnjih višinskih sistemov je tudi v tem, da jih obravnavamo kot statične višinske sisteme in 
pri tem pozabljamo, da so bili realizirani na osnovi meritev, opravljenih v različnih časovnih 
obdobjih. Omenjena dejstva otežujejo izmenjavo višinskih podatkov med državami ter 
onemogočajo kakovostno uporabo GNSS-tehnologije v enotnem svetovnem višinskem 
referenčnem sistemu.

Ob predstavitvi dokumenta Konvencija za definicijo in realizacijo mednarodnega višinskega 
referenčnega sistema (Ihde et al., 2007) se je začel v Evropi vzpostavljati koncept realiza-
cije svetovnega višinskega sistema na osnovi koncepta realizacije EVRF2007, ki naj bi se 
razširil na globalno raven in postal eden od glavnih ciljev geodetske znanosti. Vzpostavitev 
enotnega svetovnega višinskega sistema, s katerim bo omogočeno poenotenje fizikalno 
definiranih višin (geopotencialnih kot) z navezavo na enoten svetovni višinski datum, bo 
temeljila na referenčnem težnostnem potencialu, ki bo določen tudi na osnovi opazovanj 
sodobnih satelitskih in vesoljskih tehnik. Smisel navezave državnega višinskega sistema na 
svetovni višinski sistem je v zagotovitvi enostavne izmenjave višinskih podatkov kot tudi v 
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sprememb na določenem območju. Trenutno predlagana realizacija svetovnega višinskega 
sistema bo potekala postopoma z realizacijami na globalni ravni, po kontinentih in tudi 
preko oceanov.

Realizacija svetovnega višinskega sistema in poenotenje regionalnih in državnih višinskih 
sistemov mora potekati v smislu povezav globalnih mrež, ki bodo vključevale referenčne točke 
s koordinatami in njihovimi časovnimi vrstami v terestričnem referenčnem sistemu, točke 
absolutne in relativne gravimetrične mreže kot tudi točke nivelmanske mreže. Kombinirana 
geodetska mreža 0. reda, ki jo trenutno vzpostavljamo, bo imela velik pomen tudi pri reali-
zaciji svetovnega višinskega sistema v Sloveniji. Zato je smiselno in povsem utemeljeno, da 
so vse dejavnosti v okviru državnega višinskega sistema realizirane tako, da bo v prihodnosti 
mogoč enostaven prehod na svetovni višinski sistem, in sicer tako, da to ne bo imelo motečih 
vplivov na uporabnike višinskih sistemov in višinskih podatkov. To pomeni, da so dela v 
okviru gravimetrične in nivelmanske mreže s ciljem določitve čim boljšega modela geoida 
večplastna – danes za določitev boljšega modela geoida oziroma kvazigeoida, hkrati pa kot 
priprava na vključitev v enoten svetovni višinski sistem.

Do uvedbe svetovnega višinskega sistema na globalni ravni in v Sloveniji je treba določiti 
državni višinski datum oziroma datuma vertikalne sestavine državnega referenčnega sistema. 
Glede na pomanjkljivosti obstoječega višinskega datuma (Trst) imamo dve možnosti: vzpo-
stavitev višinskega datuma na osnovi mareografskih opazovanj v Kopru ali pa vzpostavitev 
višinskega datuma Evropske nivelmanske mreže EUVN, ki je določen z višino normalnega 
reperja v Amsterdamu – NAP. Z uvedbo katerega koli novega višinskega datuma bo prišlo 
do dokaj velikih sprememb višin točk. Odločitev o izbiri novega višinskega datuma mora 
zato vključevati tudi analizo posledic, ki jih lahko povzročijo večje spremembe višin pri 
uporabnikih.

4 določItev novega modela geoIda In KvazIgeoIda

Večina današnjih »rešitev« naloge določitve oblike Zemlje predstavljajo različni modeli kvazi-
geoida (Solheim, 2000). Z uvedbo normalnih višin bomo tudi v Sloveniji geoid nadomestili 
s kvazigeoidom. Trenutno imamo v Sloveniji en uradni globalni model ploskve geoida iz 
leta 2000 (Pribičević, 2000). V okviru projekta »Vzpostavljanje evropskega prostorskega 
referenčnega sistema v Sloveniji« je bil oktobra leta 2010 opravljen izračun drugega, testnega 
modela geoida za območje Slovenije (Kuhar et al., 2011). Glede na rešitev iz leta 2000 so pri 
novem, testnem modelu geoida iz leta 2010 uporabljeni novejši in izboljšani vhodni podatki 
(preglednica 5). Uporabljena sta dva nova digitalna modela višin za območje izračuna, kjer 
se položaji točk nanašajo na ETRS89 (Berk et al., 2009; Oven et al., 2010):
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ia — model visoke ločljivosti 3“ × 4,5“ (1200 × 800 = 960.000 celic; približna širina celice 
je 93 m), 

 — model nizke ločljivosti 30“ × 45“ (120 × 80 = 9600 celic; približna širina celice je 
926 m).

Poleg obstoječih gravimetričnih podatkov na ozemlju Slovenije je bilo v izračun vključenih 
več kot 700 merjenih vrednosti težnega pospeška, ki jih je GURS določila od 2007 do 2010. 
GURS je v okviru izmenjave podatkov z Avstrijo pridobila podatke, ki pokrivajo mejno 
območje države južno od vzporednika 47°. Gre za skoraj 4000 merjenih vrednosti težnega 
pospeška (Kuhar et al., 2011).

Preglednica 5: Osnovni podatki o modelih geoida iz leta 2000 in 2010.

Geoid 2000 Geoid 2010

Odklon navpičnice 99 (51 SI, 23 HR, 20 AT, 5 HU) /

Gravimetrične točke 4605 12.000

Vpetje geoida (GNSS/nivel. točke) 163 24

Velikost grida izračunanega modela geoida 1‘ × 1,5‘ 30“ × 45“

Območje 13,25° < λ < 16,75°
45,25° < φ < 47°

13° < λ < 17°
45° < φ < 47°

Geoidne višine od 44,140 m do 48,724 m od 41,972 m do 49,837 m

Povprečna geoidna višina 46,453 m 45,930 m

Analizo natančnosti obeh modelov ploskve geoida smo opravili na osnovi geoidnih višin, ki 
jih dobimo kot razlike merjenih elipsoidnih in nadmorskih višin (»merjene geoidne višine«) s 
tistimi, ki jih določimo z interpolacijo iz obeh modelov (»interpolirane geoidne višine«). GURS 
v zadnjih letih sistematično opravlja GNSS-meritve na reperjih državne nivelmanske mreže. 
Prav tako so posamezne točke gravimetrične mreže ter posamezne točke omrežja stalnih postaj 
SIGNAL višinsko povezane z državno nivelmansko mrežo. Tako je nastala obsežna baza »GNSS/
nivelmanskih« točk, ki trenutno obsega več kot 400 točk. Primerjavo »merjenih« in interpoliranih 
geoidnih višin smo opravili na 345 »GNSS/nivelmanskih« točkah. V preglednici 6 so podana 
osnovna merila kakovosti obeh modelov geoida, izračunana na podlagi 345 kontrolnih točk.

Preglednica 6:  Osnovna merila kakovosti obeh modelov geoida.

Model geoida Sredina
[m]

Maks. odstopanje
[m]

Min. odstopanje
[m]

σ∆

[m]

Geoid 2000 −0,108 0,099 −0,290 0,082

Geoid 2010 −0,002 0,094 −0,100 0,035

Pri obeh modelih so odstopanja normalno porazdeljena, pri geoidu iz leta 2000 je sredi-
na odstopanj −0,108 m, mediana je −0,101 m. Pri modelu geoida iz leta 2010 je sredina 
odstopanj −0,002 m in mediana −0,003 m, kar kaže na razliko v orientaciji obeh modelov 
geoida za okrog 10 cm.
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ia 5  druga dela na področju geodetsKega referenčnega sIstema

Aktivnosti pri vzpostavitvi novega državnega prostorskega referenčnega sistema se v dolo-
čeni meri povezujejo tudi z rednimi aktivnostmi na področju operativnega delovanja in 
razvoja omrežja SIGNAL. Te aktivnosti bodo v nadaljevanju projekta združene in jih tudi 
predstavljamo.

5.1 operativno delovanje omrežja sIgnal in priprave na ponovno euref-izmero

ETRS89 je evropski terestrični referenčni sistem, ki je bil zasnovan kot referenca za 
prostorske podatke v domeni državnih institucij v Evropi. Te institucije morajo zagota-
vljati konsistentne prostorske podatke v smislu spreminjanja koordinat v času znotraj 
dopustnih meja. Trenutna realizacija ETRS89 v Sloveniji temelji na kampanjskih iz-
merah iz sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja, kar pomeni, da je stara že 20 let. 
Glede na to, da je ozemlje Slovenije podvrženo geodinamičnemu dogajanju, ki znaša 
do 5 mm/leto glede na stabilno Evrazijo (Weber et al., 2010), je ena od nujnih nalog 
preučitev posledic tektonskega dogajanja v zadnjih 20 letih na realizacijo horizontalnega 
koordinatnega sistema.

Ena izmed prvih aktivnosti, ki so predvidene po izgradnji kombinirane geodetske mreže, 
je tudi ponovitev EUREF GNSS-izmere. Ta mora biti zasnovana tako, da bo omogočala 
kakovostno določitev sprememb koordinat točk glede na epoho 1995,55. Glede na rezultate 
te analize bo možnih več scenarijev:

 — ugotovitev, da so bile ocene o poteku roka trajanja novega slovenskega koordinatnega 
referenčnega sistema preuranjene, in preložitev te problematike na prihodnost,

 — nova realizacija ETRS89 – nov statični geodetski datum – verjetno z epoho 2016 
(D16) in vzpostavitev modela transformacije med D96 in D16,

 — ohranitev obstoječe realizacije ETRS89, vendar postopni prehod na poldinamični 
geodetski datum po zgledu npr. Islandije, Izraela ali Švedske,

 — postopni prehod na dinamični (4R) geodetski datum, kjer so koordinate vsake točke 
funkcija časa.

Ne glede na izbrani scenarij bo treba posebno pozornost posvetiti tudi izračunom (prilago-
ditvam) koordinat točk v omrežju SIGNAL (Sterle et al., 2009), na osnovi vsakodnevnih 
opazovanj GNSS. Slednjim bo treba prilagoditi morebitne dodatne storitve omrežja. Vsekakor 
bo izvedena ponovitev EUREF GNSS-kampanje, kot da bi šlo za novo realizacijo ETRS89, 
torej vzpostavitev novega koordinatnega referenčnega sistema. Ali bo dejansko uvedena in 
na kakšen način, pa je odvisno tudi od rezultatov ponovljene kampanjske izmere. Nova 
realizacija ETRS89 v Sloveniji bo temeljila na:

 — kombinirani geodetski mreži 0. reda,
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podatkov,

 — čim večjemu številu točk, vključenih v EUREF GPS-izmere v letih 1994–1996, in
 — primerno izbranih geodinamičnih točkah.

Kampanjska EUREF GNSS-izmera bo kakovostno povezala vse geodetske GNSS-mreže 
v Sloveniji ter omogočila njihovo enakovredno uporabo v bodoče. Težišče realizacije nove 
horizontalne sestavine državnega koordinatnega sistema pa se s predvideno EUREF GNSS- 
kampanjsko izmero dokončno seli v aktivna omrežja postaj GNSS, ki dajejo realizaciji 
koordinatnih sistemov povsem novo razsežnost, tako v smislu praktične uporabnosti kot v 
smislu kakovosti storitev.

5.2 zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu

Glede na to, da je v predstavljenem projektu ena izmed ključnih nalog vzpostavitev novega 
prostorskega referenčnega sistema Slovenije, ki ga uvaja Zakon o državnem geodetskem 
referenčnem sistemu (ZDGRS, 2014), na tem mestu predstavljamo nekaj poudarkov iz 
omenjenega zakona (Režek, 2014). Formalnopravno je področje državnega geodetskega re-
ferenčnega sistema do nedavnega urejal več kot 40 let star Zakon o temeljni geodetski izmeri. 
Več kot očitno je, da je bila potreba po spremembi tega zakona velika, saj gre za »tehnični 
zakon«, kjer že sam razvoj tehnologije in metod izmere zahteva spremembe. Tako je Državni 
zbor RS v aprilu leta 2014 sprejel Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki 
je stopil v veljavo 25. aprila 2014.

Zakon v splošnem ureja področje državnega prostorskega koordinatnega sistema in državnega 
topografskega sistema. Obe področji ureja v skladu s smernicami mednarodnih strokovnih 
združenj in direktivo o infrastrukturi za prostorske informacije (INSPIRE), ki je prevzeta 
v slovenski pravni red. Prav tako zagotovi skladnost slovenskega prostorskega referenčnega 
sistema s skupnim evropskim.

Zakon s svojimi podzakonskimi akti uvaja nekatere termine in kratice, vezane na geodetski 
referenčni sistem, ki do sedaj nekako niso bili poenoteni oz. so se v strokovni literaturi upo-
rabljali različno. Naj tu izpostavimo nekatere termine in kratice:

 — državni geodetski referenčni sistem določata državni prostorski koordinatni sistem in 
državni topografski sistem; 

 — državni prostorski koordinatni sistem (DPKS) je določen s parametri horizontalne 
sestavine, vertikalne sestavine in državno kartografsko projekcijo;

 — oznaka horizontalne sestavine DPKS je D96, pri čemer oznaka temelji na geodetskem 
datumu in letnici realizacije (epoha 1995,55), v kateri so bile določene koordinate 49 
temeljnih državnih geodetskih točk;
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ia  — vertikalna sestavina DPKS je sestavljena iz višinskega dela in gravimetričnega dela; 
ime višinskega dela je slovenski višinski sistem 2000 (oznaka SVS2000) in temelji 
na preračunu (izravnavi) obstoječe nivelmanske mreže, ki je bil izveden leta 2000 
v sistemu normalnih ortometričnih višin v višinskem datumu Trst; ime (oznaka) 
gravimetričnega dela je GD06 in temelji na osnovni gravimetrični mreži, sestavljeni 
iz 35 temeljnih gravimetričnih točk, ki so bile med seboj povezane z relativnimi gra-
vimetričnimi meritvami v letu 2006;

 — oznaka državne kartografske projekcije je TM, ki izhaja iz okrajšave transverzalna 
(prečna) Mercatorjeva projekcija; matematično je nova državna kartografska projekcija 
enaka Gauß-Krügerjevi projekciji, razlikujejo se le parametri, ki izhajajo iz parametrov 
novega referenčnega elipsoida (GRS80).

Vpeljan je nov pojem državnih geodetskih točk, ki so pomembne za realizacijo koordinatnega 
sistema in s katerimi je (bo) vzpostavljen horizontalni in vertikalni del DPKS. Predvidoma 
bo teh točk okoli 2100, njihovo število pa navzgor ni omejeno. Prvič je podana tudi opre-
delitev geodetske izmere in zajema različne strokovno-tehnične metode meritev (terenske 
meritve, daljinsko zaznavanje, fotogrametrične meritve) in predmete meritev, ki so lahko deli 
zemeljskega površja, objekti ali deli objektov. Za geodetsko stroko so pomembni tudi nekateri 
datumi, ki so navedeni v prehodnih določbah ZDGRS. Tako GURS zagotovi transformacijo 
horizontalnih koordinat podatkov iz uradnih evidenc najpozneje do 23. novembra 2017. 
Upravljavci zbirk prostorskih podatkov morajo na svoje stroške zagotoviti podatke v držav-
nem prostorskem koordinatnem sistemu po tem zakonu najpozneje do 31. decembra 2018.

6 zaKljučeK

V okviru podprojekta »Geodetski referenčni sistem« projekta »Posodobitev prostorske po-
datkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav« predstavljamo aktivnosti 
od začetka projekta v novembru 2013 do konca leta 2014. Posebej predstavljamo aktivnosti 
pri vzpostavitvi horizontalne in vertikalne sestavine novega državnega koordinatnega siste-
ma. V okviru horizontalne sestavine predstavljamo aktivnosti pri vzpostavitvi kombinirane 
geodetske mreže 0. reda, načrt povezav te mreže z drugimi mrežami v Sloveniji in razloge 
za izvedbo ponovne EUREF GNSS-izmere ter možne realizacije horizontalne sestavine 
državnega koordinatnega sistema. 

Na področju vzpostavitve vertikalne sestavine državnega koordinatnega sistema predstavljamo 
problematiko vzpostavitve enotnega svetovnega višinskega sistema, ki je trenutno eden naj-
večjih izzivov stroke na svetovni ravni. Vzpostavitev enotnega svetovnega višinskega sistema 
poteka s ciljem kakovostne povezave geometričnih in fizikalno določenih višin za uvedbo 
GNSS-višinomerstva centimetrske točnosti, povezovanje državnih višinskih sistemov in 
vzpostavitev modelov časovno odvisnih sprememb v vseh sistemih višin. Uvedba sodobnega 
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Trenutni rezultati aktivnosti pri uvajanju sodobnega višinskega sistema v Sloveniji kažejo, da 
vzpostavljamo kakovosten višinski sistem. Analiza obstoječega modela geoida kaže, da imamo 
težave predvsem v obmejnem pasu na zahodu države, ki pa so rešljive s pridobitvijo bolj ka-
kovostnih podatkov iz Italije. Zgoščena bo tudi mreža kakovostnih GNSS/nivelmanskih točk, 
ki bodo služile za vključitev/povezavo novega modela geoida v nov višinski sistem Slovenije, 
in izvedene gravimetrične meritve na gridu regionalnih točk, ki pokriva osrednjo Slovenijo. 

Po dokončanju fizične vzpostavitve točk kombinirane geodetske mreže 0. reda bo treba 
ponovno opraviti EUREF-izmero. V izmero bo vključenih precej točk, ki so bile vključene 
v aktualno realizacijo ETRS89 v Sloveniji, dodatno pa bo zaradi spremljanja geodinamičnih 
dogajanj vključenih tudi nekaj geodinamičnih točk, vse točke omrežja SIGNAL v Sloveniji 
in sosednjih državah ter vse točke kombinirane geodetske mreže 0. reda. Trenutno potekajo 
analize preteklih GNSS-izmer za določitev tistih geodetskih točk, ki naj bi bile ključne za 
prehod horizontalne sestavine državnega koordinatnega sistema v novo realizacijo.
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