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konstrukcije in opis XML podatkovnega modela
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1 Navodila za izpolnjevanje obrazca voziščne konstrukcije
1.1 Glavne značilnosti popisa podatkov voziščne konstrukcije
Glavne značilnosti popisa podatkov voziščne konstrukcije:
 Podatke voziščne konstrukcije popisujemo linijsko, vzdolž odsekov cest z
določeno stacionažo začetka in konca ter koordinatami osi ceste na začetni
stacionaži.
 Vsaka voziščna konstrukcija lahko velja za več tipov voznih površin (elementov
cestišča) na eni ali obeh straneh ceste, oz. lahko na istem delu odseka obstajajo
različne voziščne konstrukcije za različne tipe vozišč in/ali strani.
 Podatke slojev voziščne konstrukcije popisujemo glede na vertikalno lego sloja v
voziščni konstrukciji, ki je določena kot zaporedno mesto sloja glede na mejo med
vezanimi in nevezanimi sloji. Vezani sloji (asfalti) imajo vertikalno lego večjo od 0,
nevezani sloji (tamponi) pa manjšo od 0. Sloji voziščne konstrukcije niso
neposredno vezani na odsek ceste, temveč na voziščno konstrukcijo in vertikalno
lego v njej.
 Primer grafične ponazoritve popisane voziščne konstrukcije prikazuje naslednja
slika:

Prikazana voziščna konstrukcija:
– se nahaja na začetku odseka v dolžini 1320 m,
– velja za vozni, prehitevalni in odstavni pas na obeh straneh ceste (Lega-stran:
O),
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– vezani sloji imajo lego 1, 2 in 3 (L:1, L:2 in L:3) in so skupaj debeli 18 cm,
nevezani sloji pa imajo lego -1, -2 in -3 (L:-1, L:-2 in L:-3) in so skupaj debeli 95
cm,
– spodnji sloj (L:-3) je posteljica iz nevezanega kamnitega materiala debeline 50
cm, zgrajenega 21. maja 2003 (N – novogradnja).
 Voziščno konstrukcijo in njene sloje moramo razumeti kot komplet, ki velja na
izbranem delu odseka za navedene tipe (dele) cestišča in lego. To pomeni npr., da
je potrebno v primeru razlike v voziščni konstrukciji voznega in odstavnega pasu
istega dela odseka (tudi, če je razlika samo v debelini enega sloja) popisati vsako
voziščno konstrukcijo posebej z vsemi pripadajočimi sloji (izpolniti moramo dva
obrazca).
 V primeru, da je prišlo do preplastitve le zelo majhnega dela cestišča, ki je ožji od
celotnega pasu (flikanje lukenj), se to lahko zabeleži v opombo obstoječega sloja.

1.2 Oblika in vsebina obrazca za popis podatkov voziščne konstrukcije
Obrazec za popis podatkov voziščne konstrukcije je izdelan v obliki predloge MS Excel
dokumenta, ki vsebuje poleg glavnega delovnega lista »VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA«
(s samim obrazcem) še pomožne delovne liste s šiframi, na katere se obrazec sklicuje:

Izvajalec izpolnjuje le delovni list (obrazec) »VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA« ki ga
prikazuje naslednja slika:
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Na desni strani celic, ki so vezane na šifrant, se samodejno prikaže puščica, ki odpre
spustni meni, za izbor želene šifre. Primer spustnega menija funkcije prikazuje
naslednja slika:

Glavni deli obrazca so opisani v nadaljevanju.

1.2.1 Glavni podatki voziščne konstrukcije
Glavni podatki voziščne konstrukcije so cesta, odsek, stacionaža začetka in konca ter
koordinate osi ceste na začetni stacionaži, ki se vnašajo v naslednja polja obrazca:

Po vpisu v celice za oznako ceste in poteka (imena odseka) se te vrednosti samodejno
vpišejo v naslov obrazca.

1.2.2 Podatki tipov voznih površin in lege voziščne konstrukcije
Voziščna konstrukcija lahko velja za več tipov voznih površin (elementov cestišča), na
eni ali obeh straneh ceste. Na obrazcu je prostora za vnos treh »tip/lega« kombinacij
podatkov, ki jih prikazuje naslednja slika.
Tipi cestišča, ki se tu nahajajo, in lega
1.
2.
3.
2 - prehitevalni pas
O 1 - vozni pas

O

5 - zaviralni pas
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Če neka voziščna konstrukcija velja za celotno cesto (vse dele cestišča) na eni ali obeh
straneh, izberemo tip 0 (Ni določeno) in ustrezno lego.

1.2.3 Podatki slojev voziščne konstrukcije
Podatke slojev voziščne konstrukcije vpisujemo v tabelo slojev, ki jo prikazuje naslednja
slika:

Sloje vpisujemo glede na vertikalno lego sloja v voziščni konstrukciji, ki je določena kot
zaporedno mesto sloja glede na mejo med vezanimi in nevezanimi sloji. Vezani sloji
(asfalti) imajo vertikalno lego večjo od 0, nevezani sloji (tamponi) pa manjšo od 0. Sloji
voziščne konstrukcije niso neposredno vezani na odsek ceste, temveč na voziščno
konstrukcijo in vertikalno lego v njej.

1.2.4 Podatki o izpolnitvi obrazca
V papirni obliki natisnjen obrazec mora potrditi in podpisati popisovalec.

2 Opis XML podatkovnega modela
Popisni obrazec voziščne konstrukcije obstaja tudi v "elektronski" – XML obliki, ki poleg
tabel za podatke voziščnih konstrukcij, njihovih slojev ter tipov cestišča in lege/strani (za
katere voziščne konstrukcije veljajo) vsebuje tudi vse potrebne šifrante in njihovo
vsebino. Uvoz XML datoteke v MS Access bazo ustvari tabele in šifrante ter napolni
vsebino šifrantov.
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2.1 Slika podatkovnega modela

2.2 Tabele in šifranti
2.2.1 Tabela VOZ_KONSTR
Tabela vsebuje glavne podatke voziščne konstrukcije (odsek, stacionažo začetka in
stacionažo konca ter X, Y in Z koordinate osi ceste na začetni stacionaži).

2.2.2 Tabela VOZ_KONSTR_LEGA_TIP
Tabela vsebuje podatke o tem, na kateri strani osi ceste glede na smer stacionaže se
voziščna konstrukcija nahaja in za katere tipe cestišča velja.
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2.2.3 Tabela VOZ_KONSTR_SLOJI
To je tabela slojev voziščne konstrukcije.

2.2.4 Šifrant SIF_VOZ_KONSTR_POSEG

Šifrant posegov – opravljenih del na voziščni konstrukciji vsebuje naslednje zapise:

2.2.5 Šifrant SIF_VOZ_KONSTR_MAT
Šifrant materiala slojev voziščne konstrukcije vsebuje tudi nove oznake asfaltov.
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2.2.6 Šifrant SIF_VOZ_KONSTR_FUNKCIJA

Šifrant funkcij sloja voziščne konstrukcije vsebuje naslednje zapise:

2.2.7 Šifrant SIF_VOZ_KONSTR_VEZIVO
Šifrant oznake veziv slojev vsebuje tudi nove oznake veziv.

2.2.8 Šifrant SIF_PREREZI_ELEMENTI_TIP
To je šifrant tipov elementov prerezov cest (delov cestišča).
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2.2.9 Opis tipov različnih vrst elementov prerezov (delov cestišča)
Tipi različnih vrst elementov prerezov so opisani v nadaljevanju.
Nedoločen tip
Nedoločen tip je namenjen označitvi voziščne konstrukcije, ki velja za vse popisane
dele cestišča. Ta tip ima tudi večina voziščnih konstrukcij, ki so bile prenesene iz
starega podatkovnega modela.

Tipi vozišča
Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih vozišč in je namenjeno prometu vozil
ter drugim udeležencem v prometu (kolesarjem, pešcem ...).
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe vozišča (vrsta elementa = VOZ):

Tipi drugih površin
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe drugih površin (vrsta elementa = DRU):
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Tipi kolesarskih stez
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe kolesarskih stez (vrsta elementa = KOL):

Tipi pločnikov
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe pločnikov (vrsta elementa = PLO):

Tipi bankin
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe bankin (vrsta elementa = BAN):

Tipi berm
Šifrant tipov elementov vsebuje le en zapis berma (vrsta elementa = BER):

Tipi brežin
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe brežin (vrsta elementa = BRE):
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Tipi opornih in podpornih konstrukcij
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe opornih/podpornih konstrukcij (vrsta
elementa = OPK):

Tipi odvodnjavanja
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe odvodnjavanja (vrsta elementa = ODV):

Tipi avtobusnih postajališč
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe avtobusnih postajališč (vrsta elementa =
BUS):

Tipi počivališč
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe počivališč (vrsta elementa = POC):
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Tipi ograj
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe ograj (vrsta elementa = OGR):

Tipi protihrupnih ograj
Šifrant tipov elementov vsebuje naslednje tipe protihrupnih ograj (vrsta elementa =
PHO):
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