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1 UVOD  

 

Zaradi predvidenega množičnega vrednotenja in obdavčitve nepremičnin je Ministrstvo za 

infrastrukturo v skladu s sklepom Vlade RS z dne 7. 7. 2016 pristopilo k potrebnim 

aktivnostim za določitev in ureditev nepremičnin javne cestne in javne železniške 

infrastrukture.  

 

Na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške 

infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/2018; v nadaljevanju ZEDRZ) in podzakonskih 

predpisov je za potrebe določitve in evidentiranja zemljišč javne cestne infrastrukture 

izdelana Metodologija za določitev in evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne 

infrastrukture (v nadaljevanju metodologija). V njej so poleg določitve in evidentiranja 

zemljišč opredeljene še metode zajema, organizacijski model zajema ter način 

vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne 

infrastrukture kot podrobnejše dejanske rabe prostora. 

 

V metodologiji so upoštevane usmeritve zakona in podzakonskih predpisov, obstoječih 

evidenc javne cestne infrastrukture in obstoječi predpisi s področja javne cestne 

infrastrukture ter usmeritve iz obstoječih delovnih gradiv Direkcije Republike Slovenije za 

infrastrukturo (v nadaljevanju Direkcija) in Ministrstva za infrastrukturo. 

 

Podatke o dejanski rabi zemljišč javne cestne infrastrukture vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo 

upravljavci javne cestne infrastrukture. Podatki o dejanski rabi zemljišč javne cestne 

infrastrukture se skladno s 1. odstavkom 3. člena ZEDRZ vodijo v matični evidenci dejanske 

rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (v nadaljevanju matična 

evidenca), ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Direkcija.  

 

Upravljavci zagotavljajo podatke, ki se vodijo v evidenci, in so odgovorni za njihovo 

pravilnost in ažurnost. Posredovanje sprememb mora biti v skladu s Pravilnikom o 

evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (v 

nadaljevanju Pravilnik DR), sprejetim na osnovi ZEDRZ. Podatki morajo biti vsebinsko 

usklajeni z zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI), kot to določata 6. 

odstavek 2. člena ZEDRZ in 6. člen Pravilnika. 

 

 
  



 

ME009-R3.0 

 

2 

2 JAVNA CESTNA INFRASTRUKTURA 

2.1 Zakonodajni okvir 

 

Metodologije za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture temelji na 

vsebini naslednjih zakonodajnih aktov: 

 Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške 

infrastrukture – ZEDRZ (Uradni list RS, št. 13/2018); 

 Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške 

infrastrukture – Pravilnik DR (Uradni list RS, št. 3/2019); 

 Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Uradni list RS, št. 54/21); Pravilnik o vsebini 

in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 

9/2004, 7/18 – ZEN-A in 33/2019 – ZEN-B in 199/21 – ZUreP-3);  

 Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin (Uradni list RS, št. 41/22); 

Uredba o dejanskih rabah zemljišč (Uradni list RS, št. 173/21);Zakon o cestah – 

Zces-2 (Uradni list RS, št. 132/22) Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o 

evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04, 109/10 

– ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2) 

 Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 

36/18 in 132/22 – ZCes-2); 

 Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji – ZDARS (Uradni list RS, št. 

97/2010 in 40/2012 – ZUJF); 

 Pravilnik o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin (Uradni list 

RS, št. 118/21); Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 31/2018), 

 ostala veljavna zakonska in podzakonska podlaga. 

 

 

2.2 Uporabljeni izrazi in definicije 

 

Iz teh zakonov in pravilnikov so prevzeti pojmi in njihove definicije, ki so pomembni za 

razumevanje te metodologije. Razvrščeni so po abecednem vrstnem redu. 

 

Bankina je utrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno 

stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne 

opreme. 

 
Berma je na brežini zgrajena stopnja (etaža) s približno vodoravno površino; pretežno 

vzporedna z osjo ceste. 

 
Brežina ceste je nagnjena površina cestnega telesa od bankine do izteka v naravno 

površino. . 
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Cesta je površina, omejena z mejo cestnega zemljišča, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le 

določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. 

 
Cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, predori, galerije ter podhodi in 

nadhodi. 

 
 

Cestno zemljišče je parcela oziroma so parcele, katerih mejo na podlagi predpisov, ki 

urejajo projektiranje cest, določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega 

profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega zemljišča 

poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje, pri 

avtocestah največ 2 metra od varovalne ograje, pri predorih pa največ 5 metrov od stika 

predorske cevi z brežino, merjeno pravokotno na os ceste 

 
Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske 

steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če potekajo ob vozišču, kolesarski stezi 

ali pločniku, ter zračni prostor v višini 15 metrov pri državnih cestah, pri občinskih cestah 

pa v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča. 

 
Dejanska raba zemljišč javne cestne infrastrukture pomeni dejansko uporabo pozidanih 

zemljišč, na katerem so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega 

cestnega prometa, ter zemljišča, potrebna za uporabo teh objektov in naprav v skladu z 

zakonom, ki ureja določeno vrsto javne ceste.  

 
Državna cesta je javna cesta, namenjena povezovanju regij in pomembnejših naselij v 

državi z enakimi regijami in naselji v sosednjih državah, povezovanju regij znotraj države in 

povezovanju pomembnejših naselij znotraj regije. 

 
Križanje je mesto, kjer se v istem ali različnem nivoju križa cesta z drugo cesto, drugim 

infrastrukturnim objektom ali vodotokom in podobno. 

 

Kataster nepremičnin (KN) je temeljna evidenca podatkov o položaju, obliki, fizičnih in 

drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb, ki izkazuje dejansko stanje nepremičnin. 

 
LIDAR (angl. Light Detection and Ranging) je tehnologija daljinskega zaznavanja, 

uporabljena za pridobitev podatkov o zemeljskem površju. Eden izmed produktov LIDAR 

predstavlja klasificiran oblak točk s položajnimi in višinskimi podatki. 

 

Meja parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel in se v 

katastru nepremičnin vodi kot poligon, določen z daljicami, ki jih določajo točke (točke 

katastra nepremičnin). Točke se v kataster nepremičnin vpišejo z neposredno uporabo 

koordinat ob upoštevanju strokovnih pravil za koordinatni vklop. 

 
Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini z naselji v 

sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in 

objektov v občini. 

 
Odsek je sestavni del javne ceste. Odseki so med seboj razmejeni s križiščem dveh ali več 

kategoriziranih cest ali z drugo značilno mejno točko odseka. Odsek javne ceste ne sme 
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biti krajši od 100 m, razen če je celotna cesta krajša od te dolžine. Odsek državne ceste se 

označi s štirimestno številko, odsek občinske ceste pa s šestmestno številko. 

 
Prečni profil javne ceste je v najširšem smislu cestno telo, prikazano v prečnem prerezu z 

vsemi spremljajočimi objekti. Prečni profil cestišča tako sestavljajo širina vozišča s koritnico 

in bermo, enostranska ali obojestranska bankina, srednji in stranski ločilni pasovi, robovi 

podporne ali nosilne konstrukcije cestnega objekta, elementi za odvodnjavanje ceste, na 

vozišču označeni pas za kolesarje, pločnik in površine za parkiranje ob vozišču ter ostale 

ureditve ceste, ki so vključene v profil ceste. 

 
Prometni profil je prostor nad voziščem in je sestavljen iz prometnih in robnih pasov, pasov 

varnostnih širin ter prometnih pasov in varnostnih širin za kolesarje in pešce (pretežno v 

naseljih). V prometni profil ne sme segati ali se v njem nahajati nobena fizična ovira. 

 
Prosti profil ceste obsega prostor prometnega profila, povečan za varnostno širino in 

višino. V prosti profil ne smejo segati stalne fizične ovire, da s tem ni ogrožena vožnja vozil 

pri predvideni hitrosti ter gibanje ostalih uporabnikov ceste. 

 
Poligon dejanske rabe je strnjena površina zemljišča z isto vrsto dejanske rabe. 

 

Stacionaža odseka javne ceste se prične pri 0,000 km v razmejitveni točki in narašča v 

smeri poteka javne ceste, določene v aktu o njeni kategorizaciji. Seštevek dolžine odsekov 

po stacionaži, mora biti enak dolžini celotne javne ceste. 

 

Točke katastra nepremičnin (točke KN) so določene na vsakem lomu in vsakem stiku 

meje parcele ter dodatno na meji parcele le, če točke ene daljice med seboj niso vidne ali 

če je daljica daljša od 500 m. 

 

Upravljavec javne cestne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu upravljavec) je državni 

ali občinski organ oziroma gospodarska družba, ki na podlagi zakona upravlja javno cestno 

infrastrukturo. 

 
Vozišče je enakomerno neprekinjeno utrjeni del cestišča, primeren za vožnjo vozil, ki ga 

sestavljajo prometni in posebni pasovi. 

 

Železniško območje je zemljišče, na katerem je proga, ki obsega tudi progovni pas in 

postajna območja ter površine, na katerih poteka dejavnost, povezana s prevozom potnikov 

ali blaga, in dejavnost, povezana z nalogami upravljavca. 

 

2.3 Opredelitev javne cestne infrastrukture 

 

Javna cestna infrastruktura (v nadaljevanju JCI) so javne ceste, kot jih opredeljuje zakon, 

ki ureja ceste  (ZEDRZ, 2018, 2. člen).  

 

Javna cesta je opredeljena kot javno dobro, kot cesta, ki jo država ali občina v skladu z 

merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko 

vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi 
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(ZCes-2, 2022). Javne ceste so državne in občinske ceste. Državne ceste so v lasti 

Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin. Glede na pomen za promet in 

povezovalne funkcije v prostoru se državne ceste kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, 

glavne ceste I. in II. reda, regionalne ceste I., II. in III. reda ter državne kolesarske poti, 

občinske ceste pa na lokalne ceste, javne poti ter občinske kolesarske poti. 

 

Upravljavec avtocest in hitrih cest je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v 

nadaljevanju DARS), glavnih in regionalnih državnih cest pa Direkcija. Občinske ceste so 

ceste javnega cestnega omrežja, ki so v upravljanju občinske uprave.  

 

Tabela 1: Upravljavec javnih cest 

DEJANSKA RABA LASTNIK ZEMLJIŠČ UPRAVLJAVEC ZEMLJIŠČ 

Javna občinska cestna infrastruktura občina občinska uprava 

Javna državna cestna infrastruktura 

(avtoceste in hitre ceste ) 

Republika Slovenija DARS 

Javna državna cestna infrastruktura 

(glavne in regionalne ceste) 

Republika Slovenija DRSI 

 

Zakon o cestah (ZCes-2, 2022) določa sestavne dele ceste, ki so: 

 cestno telo, 

 cestišče, 

 brežine ceste, 

 cestni objekti, 

 prometna signalizacija in prometna oprema, 

 cestni priključki do meje cestnega zemljišča, 

 naprave za odvodnjavanje ceste in čiščenje odpadnih voda, 

 servisne prometne površine (npr. počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, 

obračališča, površine za nadzor prometa, oskrbne postaje), 

 intervencijske površine ter dovozne intervencijske ceste do posameznih delov 

vozišč in cestnih objektov, 

 objekti za vzdrževanje in nadzor cest. 
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Slika 1: Prečni profil javne ceste
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3 VRSTE DEJANSKE RABE IN VRSTE POVRŠIN DEJANSKE RABE 

JAVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE 

 

V skladu z Uredbo o dejanskih rabah zemljišč se v evidenci katastra nepremičnin za javno 

cestno infrastrukturo vodijo podatki o vrsti dejanskih rab zemljišč in vrsti podrobnejših dejanskih 

rab ter njihove šifre, navedene v Prilogah 1 in 2 te Uredbe. 

 

Tabela 2: Šifrant vrst dejanskih rab zemljišč javne cestne infrastrukture 

VRSTE 

PODROBNEJŠE 

DEJANSKE RABE 

OPIS DEJANSKE RABE 

VRSTE 

DEJANSKE 

RABE V KN 

3311 JAVNA DRŽAVNA CESTNA INFRASTRUKTURA 32  

3312 
OBMOČJE OBJEKTA NA JAVNI DRŽAVNI 

CESTNI INFRASTRUKTURI 
33 

3313 JAVNA OBČINSKA CESTNA INFRASTRUKTURA 34  

3314 
OBMOČJE OBJEKTA NA JAVNI OBČINSKI 

CESTNI INFRASTRUKTURI 
35  

 

Vsaki vrsti dejanske rabe se v skladu z izmenjevalnim formatom, ki ga upravljavec matične 

evidence (Direkcija) objavi na svoji spletni strani, določi vrsta površine dejanske rabe. Vrsta 

površine dejanske rabe je v 3. členu Pravilnika pojasnjena kot podrobnejša členitev območja 

cestnega sveta in drugih površin, potrebnih za odvijanje cestnega prometa. 

 

Tabela 3: Šifrant vrste površine dejanske rabe javne cestne infrastrukture 

VRSTA POVRŠIN 

DEJANSKE RABE 
OPIS VRSTE POVRŠIN DEJANSKE RABE 

10 cestno zemljišče 

11 cestno zemljišče nivojskega križanja z železnicami 

12 razširitev cestnega zemljišča 

13 druge površine potrebne za odvijanje cestnega prometa 

14 cestno zemljišče objekta 

  

Ta šifrant je soodvisen od šifranta »vrste dejanske rabe«. V primeru, da ima poligon »vrste 

dejanske rabe« šifro 3311 ali 3313, je vrednost v šifrantu »vrsta površine« lahko le 10, 12 ali 

13. Ko je vrednost šifranta »vrste dejanske rabe« 3312 ali 3314, je vrednost v šifrantu »vrsta 

površine« lahko le 11 ali 14. 
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4 PODATKOVNI VIRI IN PODATKOVNI MODEL 

 

4.1 Podatkovni viri 

 

Viri podatkov za zajem dejanske rabe zemljišč JCI so: 

 

Primarni viri:  

 kataster nepremičnin (podatki o parcelah, točke KN, zbirka listin), 

 Podatki o lastnikih parcel pod javnimi cestami, 

 Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI), 

 Podatki o poseljenih zemljiščih (masovni zajem poseljenih zemljišč Ministrstva za okolje 

in prostor, evidenca stavbnih zemljišč), 

 Podatki matične evidence dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture 

na območjih, kjer so podatki na razpolago, 

 Podatki o površju (terenska izmera, LIDAR, videoposnetki, orientirani v prostoru, 

DOF …). 

 

Sekundarni viri: 

 Podatki o mejah občin (RPE, KN), 

 Namenska raba prostora (NRP), 

 Banka cestnih podatkov (BCP), tehnični elementi ceste, 

  Kataster nepremičnin - podatki o stavbah in delih stavb Enote urejanja prostora z 

državnim prostorskim načrtom.  

 

Pomožni viri:  

 Grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev (GERK), 

 Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč (DRKGZ), 

 Dejanska raba vodnih zemljišč (DRVZ), 

 Katastrske občine (KO), 

 Register prostorskih enot (RPE): državna meja, evidenca hišnih številk (EHIŠ). 

 

4.2 Podatkovni model 

 

Podatkovni model evidence dejanske rabe zemljišč JCI vsebuje ploskovni sloj podrobne 

dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture ter točkovni sloj točk KN, na katere so 

vezani poligoni dejanske rabe. 

 

Podrobnosti o podatkovnem modelu so opredeljene v izmenjevalnem formatu, ki je objavljen 

na spletni strani Direkcije. 
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5 PRAVILA ZA DOLOČITEV IN ZAJEM DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ 

JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE 

 

Dejanska raba zemljišč JCI pomeni dejansko uporabo pozidanih zemljišč, na katerih so 

objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega cestnega prometa, ter zemljišč, 

potrebnih za uporabo teh objektov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja določeno vrsto javne 

ceste.  

 

Dejanska raba zemljišč JCI se določi in zajame s poligonom dejanske rabe za vse 

kategorizirane ceste skladno s kategorizacijo javnih cest in osjo JCI v ZK GJI. 

 

Območje dejanske rabe JCI izvede in določi upravljavec skladno z določbami področne 

zakonodaje. 

 

5.1 Izhodišča za zajem poligonov dejanske rabe zemljišč JCI 

 

Osnovna enota dejanske rabe zemljišč JCI je poligon dejanske rabe zemljišč JCI oziroma 

poligon podrobne dejanske rabe zemljišč JCI znotraj ene katastrske občine, zajet na 

enoličen način. V primeru več različnih vrst površin dejanskih rab znotraj ene katastrske občine 

ali več različnih načinov zajema mora biti v okviru katastrske občine zajetih več poligonov 

dejanske rabe JCI. Poligon dejanske rabe zemljišč JCI se zajame kot zaključen poligon, ki 

se smiselno zaključi ob spremembi posameznega atributa dejanske rabe JCI. Poligoni morajo 

biti topološko usklajeni.  

 

Pri zajemu poligonov dejanske rabe zemljišč JCI se prioritetno uporabljajo primarni viri. Za 

pomoč pri interpretaciji poteka ceste in obsega javne ceste se lahko uporabljajo tudi sekundarni 

in pomožni viri (glej poglavje 4.1). 

 

5.1.1 Kataster nepremičnin 

Javna cesta je pogosto širše definirana, kot je izvedena odmera ceste. Na območjih, kjer je 

izvedena odmera cest, se točke poligona dejanske rabe zemljišč JCI pripnejo na točke KN 

(zajem se izvede po katastru nepremičnin). Tam, kjer odmera še ni izvedena oziroma kataster 

nepremičnin ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, se dejanska raba JCI zajame po topografiji 

in tehničnih elementih ceste (glej podrobno pojasnilo v poglavju 5.2). Ko upravljavec zajame 

dejansko rabo JCI širše, kot ga predvideva metodologija, mora podati obrazložitev in 

utemeljitev takšnega načina zajema.  

 

Upravljavec za upravljanje s cestami in za urejanje morebitnega zemljiškoknjižnega stanja 

potrebuje seznam parcel, ki ležijo pod javnimi cestami, zato se priporoča, da se poligone 

dejanske rabe zajame na podatkih katastra nepremičnin (upoštevajoč točnost določitve 

položaja točk KN) tudi zaradi: 

 kasnejših posodobitev katastra nepremičnin (izboljšave, odmere) in z njim poveznega 

prenapenjanja podatkov dejanske rabe na kataster nepremičnin 
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 lastniško-pravnih zadev. 

5.1.2 Zbirni kataster GJI 

Zajema se le dejanska raba zemljišč kategoriziranih cest (podatek o kategorizaciji pridobimo 

iz ZK GJI). Dejanske rabe zemljišč JCI ni mogoče evidentirati, če cesta ni predhodno 

evidentirana v ZK GJI. Nekategorizirane ceste, gozdne prometnice in poljske poti, ki so 

predane v javni promet, se ne evidentirajo v evidenci dejanske rabe zemljišč JCI.  

 

Posledično je pred zajemom dejanske rabe potrebno uskladiti podatke v ZK GJI z odlokom o 

kategorizaciji občinskih cest in dejanskim stanjem v naravi. Pri tem je še posebej pomembna 

lokacijska usklajenost podatkov dejanske rabe javne cestne infrastrukture z ZK GJI. Pravilnik 

v 6. členu pojasnjuje lokacijsko usklajenost kot prekrivanje poligona dejanske rabe cestne 

infrastrukture z linijskim slojem ceste v ZK GJI.  

 

Elaborati dejanske rabe, ki ne bodo skladni z veljavnim odlokom o kategorizaciji 

občinskih cest, z linijo javne cestne infrastrukture v ZK GJI in dejanskim stanjem v 

naravi, bodo zavrnjeni kot lokacijsko neusklajeni. Upravljavec občinskih cest mora oddati 

dejansko rabo javne ceste infrastrukture za vse tiste odseke, katerih upravljavec je, torej tudi 

za odseke, ki se nahajajo izven meje občine, določene v registru prostorskih enot. 

 

5.1.3 Podatki matične evidence dejanske rabe zemljišč  

Na spletni strani https://draba.drsi.si/ je mogoč prevzem aktualnih podatkov, ki so vpisani v 

evidenco. Objavljeni so podatki dejanske rabe zemljišč (po slojih): 

 javne železniške infrastrukture, 

 javne državne cestne infrastrukture, 

 javne občinske cestne infrastrukture. 

 

Tako je omogočen dostop do podatkov, ki so že vključeni v evidenco dejanske rabe zemljišč 

javne prometne infrastrukture in so eden izmed primarnih virov zajema podatkov dejanske rabe 

zemljišč. Evidenca bo vsebovala dejansko rabo prometne infrastrukture 215 upravljavcev in 

mora biti medsebojno vsebinsko in tehnično usklajena. Medsebojna usklajenost se 

zagotavljala z upoštevanjem in navezovanjem novih podatkov dejanske rabe zemljišč na že 

zajete in na spletu objavljene podatke dejanske rabe zemljišč.  

 

Če upravljavec pri evidentiranju dejanske rabe zemljišč ugotovi vsebinsko neusklajenost, to je 

morebitno prekrivanje z dejansko rabo zemljišč drugega upravljavca iz evidence, se z njim 

lahko predhodno uskladi sicer bo uskladitev izvedel upravljavec matične evidence (podrobneje 

glej Izmenjevalni format).  

 

5.1.3.1 Navezave novo zajetih poligonov dejanske rabe zemljišč javne prometne 

infrastrukture na že zajete poligone dejanske rabe zemljišč evidentirane 

v evidenci in kataster nepremičnin 

 

Na novo zajeti poligoni dejanske rabe zemljišč javne prometne infrastrukture na stičiščih z 

drugimi upravljavci javne prometne infrastrukture se v primeru, da ustrezajo dejanskemu stanju 

https://draba.drsi.si/
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v naravi, navežejo na podatke iz objavljenih slojev. Vendar je pred tem treba preveriti tedaj (v 

času zajema) aktualno stanje katastra nepremičnin (uraden podatek Geodetske uprave RS). 

V primeru, da je aktualno stanje katastra nepremičnin drugačno od stanja, na katerega je pripet 

poligon iz objavljene evidence dejanske rabe, mora upravljavec oddati poligon dejanske rabe, 

ki ni pripet na obstoječi poligon dejanske rabe iz evidence, ampak na aktualno stanje katastra 

nepremičnin. Na novo zajeti poligoni JCI, ki je pripet na aktualno stanje katastra nepremičnin, 

mora hkrati ustrezati dejanskemu stanju v naravi.  

 

Nastalo tehnično neusklajenost, to je prekrivanje oziroma vrzel zaradi spreminjanja podatkov 

katastra nepremičnin, bo odpravil upravljavec evidence in tehnično usklajeno stanje podatkov 

dejanske rabe zemljišč objavil na spletni strani https://draba.drsi.si/.  

 

V ostalih primerih, torej ko novo stanje katastra nepremičnin ne ustreza dejanskemu stanju v 

naravi in posledično poligona ni moč navezati na kataster nepremičnin, se mora upravljavec 

topološko pravilno navezati na obstoječi poligon dejanske rabe iz objavljenih slojev, če tako 

dopušča topografija. 

 

5.1.4 Skrb za skladnost podatka DR z dejanskim stanjem 

 

Podatek o dejanski rabi JCI je dodatna informacija: 

 za vodenje evidenc o nepremičninah upravljavcev (v skladu z VIII. poglavjem Zakona 

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS-1), 

 za načrtovanje in urejanje prostora,  

 za urejanje lastništva zemljišč pod javnimi cestami (pritožbe lastnikov). 

 

Zaradi zgoraj navedenega in skladno z ZEDRZ je potreben skrben nadzor nad usklajenostjo 

podatka DR z dejanskim stanjem in sprotno posodabljanje ob spremembi kategorizacije 

cestnega omrežja, odmeri cestnih parcel oziroma ob drugih spremembah (rekonstrukcije) na 

cestnem omrežju. 

 

5.2 Načini zajema poligonov dejanske rabe zemljišč JCI 

 

5.2.1 Zajem poligona na podlagi točk KN 

 

Zajem poligona dejanske rabe zemljišč JCI, kjer dejansko stanje JCI v naravi v celoti ustreza 

podatkom katastra nepremičnin (upoštevajoč točnost določitve položaja točk KN, urejene 

meje) se izvede po točkah KN. Poligon dejanske rabe se pripne neposredno na točke KN. 

Dejanski potek ceste v naravi se ujema s potekom ceste v uradnih evidencah (kataster 

nepremičnin in ZK GJI). 

 

https://draba.drsi.si/
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Slika 2: Primer zajema poligona dejanske rabe JCI na podlagi  točk KN, ki v celoti ustreza dejanskemu 

stanju poteka JCI v naravi 

 

5.2.2 Zajem poligona deloma po točkah KN, deloma po topografiji 

 

Zajem poligona dejanske rabe zemljišč JCI, kjer dejansko stanje JCI ne ustreza podatkom 

katastra nepremičnin v celoti, se poligon dejanske rabe pripne neposredno na točke KN, kjer 

je to mogoče, v nasprotnem primeru se zajame po topografiji. Dejanski potek ceste v naravi se 

lahko delno ujema s potekom ceste v uradnih evidencah (v katastru nepremičnin in v ZK GJI).  
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Slika 3: Primer zajema poligona dejanske rabe JCI deloma po točkah KN, deloma po topografiji 

 

5.2.3 Zajem poligona na podlagi topografije 

 

Zajem poligona dejanske rabe JCI na parcelah pod javnimi cestami, kjer dejansko stanje JCI 

v celoti ne ustreza katastru nepremičnin, se izvede po topografiji. Kataster nepremičnin v tem 

primeru ne ustreza dejanskemu stanju JCI v naravi. Poligon dejanske rabe JCI se zajame po 

topografiji na podlagi razpoložljivih virov. 

 



 

ME009-R3.0 

 

14 

 

Slika 4: Primer zajema poligona dejanske rabe JCI na podlagi topografije na parcelah, ki niso v KN 

5.3 Pravila zaključevanja poligonov 

 

Poligoni dejanske rabe zemljišč JCI se zaključijo: 

 ob spremembi atributa dejanske rabe, 

 ob spremembi kategorije ceste, 

 priporočljivo ob spremembi odseka. 

 

Poligoni se lahko vodijo tudi podrobneje, če se s tem zagotavlja višja stopnja natančnosti 

vpisanih podatkov (npr.: del odseka je v celoti odmerjen in navezan na točke KN, medtem ko 

preostanek odseka poteka po neodmerjeni parceli ali pa ko je del odseka odmerjen z večjo 

natančnostjo določitve točk KN kot preostali del odseka). 

 

Nedovoljeni so večdelni poligoni (angl. multipart feature). 

 

5.3.1 Zaključevanje poligona ob spremembi atributa dejanske rabe 

 

Na sliki 5 je prikazan primer zaključevanja poligonov dejanske rabe z različno vrsto dejanske 

rabe (moder poligon – javna cestna infrastruktura, rjav poligon – območje objekta javne cestne 

infrastrukture). Poligoni so zaključeni na meji zemljiških parcel, ker potekajo skladno z mejo v 

naravi. 
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Slika 5: Primer zaključevanja poligonov dejanske rabe ob spremembi atributa dejanske rabe 

 

5.3.2 Zaključevanje poligona ob spremembi kategorije ceste 

 

Slika 6 prikazuje primer zaključevanja poligonov dejanske rabe z različno kategorijo cest na 

meji zemljiških parcel (rjav poligon – javna državna cestna infrastruktura, moder poligon – javna 

občinska cestna infrastruktura). 

 

 

Slika 6: Primer zaključevanja poligona ob spremembi kategorije ceste 

5.3.3 Stikanje poligonov na točkah KN 

 

Poligoni se morajo med sabo stikati na skupnih točkah KN ali topografskih točkah (v primeru, 

da se zajema po topografskih podatkih) brez vmesnih vrzeli ali prekrivanj. 
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Slika 7: Primer stikanja dveh poligonov na točkah KN 

 

5.4 Pravila prekrivanja poligonov različnih dejanskih rab 

5.4.1 Nedovoljena prekrivanja poligonov 

 

 Nedovoljeno je prekrivanje poligonov dejanske rabe javne prometne infrastrukture 

različnih upravljavcev. V primeru prekrivanj se ob vnosu v matično evidenco upoštevajo 

pravila, zapisana v 7. členu Pravilnika. 

 

 Nedovoljeno je prekrivanje poligonov katere koli kombinacije različnih vrst površin 

dejanske rabe JCI enega upravljavca (šifrant vrste površine dejanske rabe): 

 cestno zemljišče, 

 cestno zemljišče nivojskega križanja z železnicami, 

 razširitev cestnega zemljišča, 

 druge površine potrebne za odvijanje cestnega prometa, 

 cestno zemljišče objekta. 

 

Tako se tudi v primeru medsebojnega izvennivojskega križanja JCI istega upravljavca 

poligon dejanske rabe zajame neprekinjeno in se kot vrsta dejanske rabe določi »javna 

državna cestna infrastruktura« (3311) oziroma »javna občinska cestna infrastruktura« (3313) 

z vrsto površine 10 – »cestno zemljišče«. Območje objekta se v tem primeru evidentira kot 

cestno zemljišče. 
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Slika 8: Primer izvennivojskega križanja državnih cest 

 

5.4.2 Dovoljena prekrivanja poligonov 

5.4.2.1 Prekrivanje poligonov različnih vrst dejanskih rab javne prometne 

infrastrukture pri nivojskih križanjih 

 

V primeru nivojskega križanja JCI in JŽI se poligon dejanske rabe JCI zajame prekinjeno 

kot poligon »območje objekta na javni državni cestni infrastrukturi« (3312) ali »območje objekta 

na javni občinski cestni infrastrukturi« (3314). Šifrant »vrste površine dejanske rabe« pa je 11 

– »cestno zemljišče nivojskega križanja z železnicami«. Poligon dejanske rabe javne 

železniške infrastrukture (JŽI) je na tem mestu neprekinjen in zajet kot vrsta dejanske rabe 

3321 – »javna železniška infrastruktura«. 
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Slika 9: Primer nivojskega križanja občinske ceste in železnice (železniški prehod) 

 

5.4.2.2 Prekrivanje poligonov različnih vrst dejanskih rab javne prometne 

infrastrukture pri izvennivojskih križanjih  

 

V primeru izvennivojskega križanja javne cestne infrastrukture in javne železniške 

infrastrukture lahko pride do sledečih križanj:  

 javna železniška infrastruktura – javna cestna infrastruktura,  

 javna državna cestna infrastruktura – javna občinska cestna infrastruktura (različne 

kategorije). 

 

Tedaj se dejanska raba JCI zajema na tri načine, kot je opisano v nadaljevanju. 
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 V primeru križanja JCI in JŽI, kjer cesta poteka po podvozu (slika 10), se poligon dejanske 

rabe JCI zajame neprekinjeno. Vrsta dejanske rabe ceste se določi kot »javna državna 

cestna infrastruktura« (3311) oziroma »javna občinska cestna infrastruktura« (3313). Vrsta 

površine dejanske rabe je v tem primeru 10 – »cestno zemljišče«. Na spodnji sliki je poligon 

cestnega zemljišča neprekinjen pod premostitvenim železniškim objektom. Nadvoz se 

zajame posebej v okviru zajema dejanske rabe JŽI kot »območje objekta na javni železniški 

infrastrukturi« (3314).  

 

Slika 10: Primer izvennivojskega križanja državne ceste (podvoz) in železnice 

 V primeru križanja JCI in JŽI, kjer cesta poteka po nadvozu (slika 11), se poligon dejanske 

rabe JCI zajame prekinjeno. Na območju nadvoza se poligonu določi vrsta dejanske rabe 

»območje objekta na javni državni cestni infrastrukturi« (3312) oziroma »območje objekta 

na javni občinski cestni infrastrukturi« (3314). Vrsta površine dejanske rabe se določi kot 14 

– »cestno zemljišče objekta«. 

 

Slika 11: Primer izvennivojskega križanja državne ceste (nadvoz) in železnice 
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 V primeru medsebojnega izvennivojskega križanja JCI različnih upravljavcev, se 

poligon dejanske rabe JCI, ki poteka po nadvozu, zajame prekinjeno in se kot vrsta 

dejanske rabe določi kot »območje objekta na javni državni cestni infrastrukturi« (3312) 

oziroma »območje objekta na javni občinski cestni infrastrukturi« (3314). Vrsta površine 

dejanske rabe se v tem primeru določi kot 14 – »cestno zemljišče objekta«. Poligon 

dejanske rabe ceste, ki poteka spodaj, pa se zajame neprekinjeno in se kot vrsta dejanske 

rabe določi »javna državna cestna infrastruktura« (3311) oziroma »javna občinska cestna 

infrastruktura« (3313). Vrsta površine dejanske rabe je v tem primeru 10 – »cestno 

zemljišče«. 

 

Slika 12: Primer izvennivojskega križanja cest 

 

5.4.2.3 Prekrivanje poligonov javne cestne infrastrukture in vodne 

infrastrukture 

 

V primeru križanja javne cestne in vodne infrastrukture se dejanska raba JCI zajema kot 

območje objekta na JCI. 

 

Dejanska raba JCI se prekine in se območje mosta zaradi poteka vodne infrastrukture pod JCI 

zajame kot poligon vrste dejanske rabe »območje objekta na javni državni cestni infrastrukturi« 

(3312) oziroma »območje objekta na javni občinski cestni infrastrukturi« (3314). Vrsta površine 

dejanske rabe se določi kot 14 – »cestno zemljišče objekta«. 
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Slika 13: Križanje javne cestne in vodne infrastrukture (1. primer) 

 

 

Slika 14: Križanje javne cestne in vodne infrastrukture (2. primer) 
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5.4.2.4 Prekrivanje poligonov ostalih dejanskih rab prostora s poligoni dejanske 

rabe JCI 

 

Upravljavci matičnih evidenc postopno uskladijo podatke med posameznimi matičnimi 

evidencami dejanskih rab zemljišč – prekrivanje je dovoljeno le, ko gre za hkratno rabo.  

 

Možna prekrivanja so naslednja:  

 dejanska raba vodnih zemljišč – dejanska raba javne prometne infrastrukture,  

 dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč – dejanska raba javne prometne 

infrastrukture,  

 dejanska raba poseljenih zemljišč – dejanska raba javne prometne infrastrukture. 

 

  

Slika 15: Primer prekrivanja poligonov dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture in dejanske 
rabe kmetijskih zemljišč 

 

Pri usklajevanju se poskuša, če je le možno, čim bolj uskladiti z dejansko rabo poseljenih 

zemljišč na območjih, kjer je le-ta že zajeta.  
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Slika 16: Primer navezovanja dejanske rabe ceste z dejansko rabo poseljenih zemljišč 

 

 

6 PRIMERI DOLOČITVE POLIGONOV DEJANSKE RABE JAVNE 

CESTNE INFRASTRUKTURE 

 

JAVNA CESTA 

DEFINICIJA 

Sestavni deli javne ceste so cestno zemljišče, cestno telo, cestišče, 

brežine ceste, cestni objekt, prometna signalizacija in prometna oprema, 

cestna razsvetljava, cestni priključki do meje cestnega zemljišča, naprave 

za odvodnjavanje ceste, servisne prometne površine, servisne površine z 

objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter nadzor prometa 

ter funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih 

ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter 

voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju 

škodljivih emisij prometa. 

VIRI ZA 

DEFINICIJO 
Zakon o cestah (ZCes-2, 2022) 

KRITERIJI ZA 

ZAJEM 

 JCI obsega zemljišča, na katerih je zgrajena javna cestna infrastruktura, 

in zemljišča, ki so namenjena njeni funkcionalni rabi. 

 

 JCI se zajame za vse kategorizirane državne in občinske ceste 

(kategorizacija je prevzeta iz ZK GJI). Poligon dejanske rabe JCI mora 

biti skladen s potekom osi ceste v ZK GJI. 

 

 Območje JCI določi in zajame upravljavec skladno z določbami 

področne zakonodaje in po razpoložljivih podatkih na obravnavanem 

območju (tehnični elementi javne ceste, kataster nepremičnin, 

topografija, pojasnila upravljavca). 
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6.1 Primeri dejanske rabe zemljišč JCI 

6.1.1 Določitev poligona vrste dejanske rabe »javna državna ali javna 

občinska cestna infrastruktura«  

 

JAVNA DRŽAVNA IN JAVNA OBČINSKA CESTNA INFRASTRUKTURA  

DEFINICIJA 

Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne 

infrastrukture pomeni dejansko uporabo pozidanih zemljišč, na katerih so 

objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega cestnega 

prometa, ter zemljišča, potrebna za uporabo teh objektov in naprav v skladu 

z zakonom, ki ureja ceste. 

VIRI ZA 

DEFINICIJO 

Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne 

železniške infrastrukture (ZEDRZ, 2018) 

LEGENDA 

 

 

 

 

6.1.1.1 Pravila za določitev in zajem vrste površine »cestno zemljišče« ter 

praktični primeri zajema  

 

Vrsta površine »cestno zemljišče« obsega prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje, ki 

ga tvori cestno telo s pripadajočimi funkcionalnimi površinami. Pripadajoče funkcionalne 

površine obsegajo zelenice med voznimi pasovi, v rondojih, med serpentinami, avtobusna 

postajališča ob cesti, pločniki, kolesarske steze ipd. 
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Območje JCI je enako parceli pod cesto. 

 

Prvi primer (slika 17): 

 

Poligon dejanske rabe JCI se zajame po katastru (točke KN) z vrsto površine »cestno 

zemljišče«. 

 

 

 
Logatec (pred MOL-om), KO 2016, parcela 1664/15 

Slika 17: Območje javne cestne infrastrukture je enako parceli pod cesto (1. primer) 
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Drugi primer (slika 18): 

 

Poligon dejanske rabe JCI se zajame po katastru – kjer so točke KN, se zajame po točkah KN 

(upoštevajoč natančnost določitve točk KN), drugje po lomih parcel z vrsto površine »cestno 

zemljišče«. 

 

 
Radenci, KO 218, parcela 447/2 

Slika 18: Območje javne cestne infrastrukture je enako parceli pod cesto (2. primer) 
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Območja JCI se ne da določiti po katastru. 

Ni meritev, ni točk KN ali topografije (v gozdu ne vidimo tehničnih elementov ceste). Poligon 

dejanske rabe JCI se zajame glede na potek osi ceste v ZK GJI. Pomembno: os ceste mora 

predstavljati dejansko stanje v naravi. Zaradi vegetacije si pri zajemu dejanske rabe 

pomagamo z uporabo podatkov LIDAR. 

 

 
Radenci, KO 218, parcela 1779 

Slika 19: Območje javne cestne infrastrukture ni enako parceli pod cesto  

 

Cesta v naravi ni katastrsko odmerjena. 

Poligon dejanske rabe JCI se zajame po topografiji in se mu določi vrsta površine »cestno 

zemljišče«. 

 

 
Ribnica na Pohorju, KO 822, parcela 446/2 

Slika 20: Cesta v naravi ni katastrsko odmerjena 
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Avtobusno postajališče in parkirišče med dvema cestama.  

Ker parkirišče za avtobuse med cestama ni ločen objekt, se mu vrsta površine dejanske rabe 

ne določi kot »druge površine, potrebne za odvijanje prometa«. JCI predstavljata površina 

obeh cest okrog parkirišča in površina parkirišča za avtobuse. 

Poligon dejanske rabe JCI se zajame po katastru (točke KN) in se mu določi vrsta površine 

»cestno zemljišče«. 

 

 

 
Glavna avtobusna postaja Ljubljana, KO 1737, parcela 2150/6 

Slika 21: Parkirišče za avtobuse med dvema cestama, ki ni ločen objekt JCI 
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Avtobusno postajališče ob cesti, ki je del parcele pod cesto.  

Zajame se po katastru (točke KN) skupaj s cesto kot poligon dejanske rabe JCI. 

 

Vrsta površine dejanske rabe se ne določi kot »druge površine, potrebne za odvijanje 

prometa« oziroma »razširitev cestnega zemljišča«, ampak kot »cestno zemljišče«. 

 

 

 
Vrhnika, KO 2002, parcela 2785/15 

Slika 22: Avtobusno postajališče ob cesti, ki je del parcele pod cesto 
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Avtobusno postajališče ob cesti, ki ni del parcele pod cesto in ni izrazito ločeno 

od cestišča.  

Zajame se po katastru (točke KN) skupaj s cesto kot poligon dejanske rabe JCI. 

 

Vrsta površine dejanske rabe se določi kot »cestno zemljišče« in ne kot poligon »druge 

površine, potrebne za odvijanje prometa« oziroma »razširitev cestnega zemljišča« 

 

 

 
Kalce, KO 2015, parcela 1372/3 

Slika 23: Avtobusno postajališče ob cesti, ki ni del parcele pod cesto in ni izrazito ločeno od cestišča 
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Parkirišče ob vozišču v naselju. 

Parkirišče ob vozišču predstavlja JCI. 

 

Poligon dejanske rabe JCI se zajame po katastru (točke KN) in se mu določi vrsta površine 

»cestno zemljišče«. 

 

 
Novo mesto, KO 1484, parcela 880/2 

Slika 24: Parkirišče ob vozišču v naselju 
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Parkirišče ob cesti, ki je del parcele pod cesto in ni izrazito ločeno od cestišča. 

Zajame se, po katastru (točke KN) kot poligon dejanske rabe JCI. 

 

Parkirišču se vrsta površine dejanske rabe ne določi posebej kot »druge površine, potrebne 

za odvijanje prometa« oziroma »razširitev cestnega zemljišča«, ampak kot »cestno 

zemljišče«. 

 

 

 
Unec, KO 1660, parcela 2118/5 

Slika 25: Parkirišče ob vozišču izven naselja 
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Parkirišča ob cesti, ki ne predstavljajo cestnega zemljišča. 

Parkirišča, ki se nahajajo ob cesti, ne predstavljajo cestnega zemljišča in ne drugih površin 

potrebnih za odvijanja prometa. 

 

Opomba: Tovrstna parkirišča se zajamejo kot poligon dejanske rabe JCI z vrsto površine »druge 

površine potrebne za odvijanje cestnega prometa« le pod pogojem, da so javnega značaja. 

 

 
Novo mesto, KO 1484, parcela 866/26 

Slika 26: Parkirišče v bližini vozišča občinske ceste 

 

Počivališče, ki je del parcele pod cesto in ni izrazito ločeno od cestišča. 

Zajame se po katastru (točke KN) kot poligon dejanske rabe JCI.  

 

Počivališče se določi kot »cestno zemljišče« in ne kot »druge površine, potrebne za odvijanje 

prometa«. 
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Cesta Vrhnika–Logatec, KO 2002, parcela 2913/10 

Slika 27: Počivališče ob cesti, ki je del parcele pod cesto in ni izrazito ločeno od cestišča  
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Širši zajem poligona dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste 

(prehod za divjad). 

Odmerjeno zemljišče ob avtocesti je sestavni del javne ceste (gre za prehod za divjad nad 

avtocesto).  

 

Zajem poligona dejanske rabe JCI se v tem primeru izvede po katastru (točke KN) in se poligonu 

dejanske rabe določi vrsta površine »cestno zemljišče«.  

 

 

 
AC na območju Beltincev, KO 158, parcela 475 

Slika 28: Širši zajem dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste (prehod za divjad nad 

avtocesto) 
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Širši zajem poligona dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste 

(bankine in brežine). 

V konkretnem primeru na sliki 29 se zaradi bankine in brežine zajem poligona dejanske rabe 

JCI izvede po katastru (točke KN) in se poligonu dejanske rabe določi vrsta površine »cestno 

zemljišče«.  

 

 

 
Klanec pri Kozini, KO 2557, parcela 3323/7  

Slika 29: Širši zajem dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste (bankine in brežine)  
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Širši zajem poligona dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste 

(brežine). 

V konkretnem primeru na sliki 30 je spodnja brežina sestavni del javne ceste. Zajem poligona 

dejanske rabe JCI se izvede po katastru ( točke KN) in se poligonu dejanske rabe določi vrsta 

površine »cestno zemljišče«.  

 

 

 
Lucija, KO 2631, parcela 7694/13 

Slika 30: Širši zajem dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste (brežine)  
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Meja cestnega zemljišča na strmih območjih. 

Ker je meja cestnega zemljišča na strmih območjih težje določljiva, nam je v pomoč 

kataster ob predpogoju upoštevanja natančnosti določitve točk KN. Zajem poligona 

dejanske rabe JCI se izvede po katastru (točke KN), kjer je to mogoče. Če območje 

JCI ne sovpada s parcelo pod cesto, se na tem delu zajame po topografiji. Poligonu 

dejanske rabe se določi vrsta površine »cestno zemljišče«.  

 

 

 
Cesta Suhi dol–Polhov Gradec, KO 1988, parcela 976 in KO 1989, parcela 1006/8 

Slika 31: Določitev dejanske rabe JCI na strmih območjih  
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Meja cestnega zemljišča na poraščenih območjih. 

Ker je meja cestnega zemljišča na poraščenih območjih težje določljiva, nam je v pomoč 

kataster ob predpogoju upoštevanja natančnosti določitve točk KN.  

 

Poligon dejanske rabe JCI se zajame po katastru (točke KN) in se mu kot vrsta površine določi 

»cestno zemljišče«. 

 

 

  
Cesta Ljubež v Lazih–Radeče, KO 1841, parcela 2082/3 

Slika 32: Določitev dejanske rabe JCI na poraščenih območjih 
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Širši zajem poligona dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste. 

 

Prvi primer (slika 33): 

 

Na sliki je viden širši zajem poligona dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste. V 

pomoč nam je kataster. Zajem poligona dejanske rabe JCI je izveden po katastru (točke KN). 

Poligonu dejanske rabe se določi vrsta površine »cestno zemljišče«.  

 

 

 
Dokležovje, KO 134, parcela 2387/1 

Slika 33: Širši zajem dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste (1. primer) 
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Drugi primer (slika 34): 

 

Na sliki je viden širši zajem poligona dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste. 

Zajem poligona dejanske rabe JCI je izveden po katastru (točke KN). Poligonu dejanske rabe 

se določi vrsta površine »cestno zemljišče«. 

 

 

 
Velika Preska, KO 1841, parcele 2081/4, 2081/5, 717/4, 717/5 

Slika 34: Širši zajem dejanske rabe JCI zaradi sestavnih delov javne ceste (2. primer) 
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Servisne ceste, ki predstavljajo del funkcionalnih površin javne cestne 

infrastrukture. 

Zajamejo se kot del poligonov dejanske rabe z vrsto površine »cestno zemljišče«.  

Pomembno: Pri tem je potrebno ločiti servisne ceste od kolovozov, namenjenih kmetijski 

mehanizaciji, ki ne spadajo k dejanski rabi javne cestne infrastrukture. 

 

 
Lucija, KO 2631 parcela 7694/13 

Slika 35: Zajem servisnih cest 

 

Zajem mejnih prehodov 

V okvir zajema dejanske rabe javne cestne infrastrukture sodijo tudi površine na območjih 

mejnih prehodov. V teh primerih se kot poligon dejanske rabe javne cestne infrastrukture 

zajame vozišče vključno z dodatnimi razvrstitvenimi pasovi ter pripadajočimi zemljišči, ki so 

potrebni za kontrole mejnih prehodov.  

 

6.1.1.2 Pravila za določitev in zajem vrste površin »razširitev cestnega 

zemljišča« ter praktični primeri zajema.  

 

Razširitev cestnega zemljišča se določi, ko se cestišče razširi za več kot 100 % povprečne 

širine tega odseka. Vsako razširitev je potrebno zajeti kot samostojen poligon. 

Če je upravljavec JCI v dvomu, ali poligonu dejanske rabe zemljišč določiti vrsto površine 

»cestno zemljišče« (10) ali »razširitev cestnega zemljišča« (12), priporočamo, da se poligonu 

določi vrsta površine »cestno zemljišče« (10). Vrsta površine »razširitev cestnega zemljišča« 
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(12) pa naj se določi le takrat, ko želi upravljavec izrecno poudariti tovrstno površino. Pri tem 

je obvezen atributni podatek »OPIS«, v katerem se podrobneje opiše značilnosti razširitve 

(npr. trg, parkirišče …). 

 

Avtobusna postaja s parkiriščem, ki je v celoti povezana s cestnim zemljiščem, 

predstavlja več kot 100 % širine odseka cestnega zemljišča in nima posebej 

urejenega uvoza in izvoza. 

Zajem poligona dejanske rabe JCI se izvede po katastru ob predpogoju upoštevanja 

natančnosti določitve točk KN  se zajame po točkah KN, drugje po lomih parcel. 

 

 

 
Rateče, KO 2167, parcela 245 

Slika 36: Vrsta površine »razširitev cestnega zemljišča« (avtobusna postaja) 
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Avtobusna postaja, ekološki otok in parkirišče so v celoti povezani s cestnim 

zemljiščem, predstavljajo več kot 100 % širine odseka cestnega zemljišča in 

nimajo posebej urejenega uvoza in izvoza. 

Zajem poligona dejanske rabe JCI se izvede po točkah KN.  

 

 

 
Bertoki 

Slika 37: Vrsta površine »razširitev cestnega zemljišča« (avtobusna postaja, ekološki otok in 

parkirišče) 

 

6.1.1.3 Pravila za določitev in zajem vrste površine »druge površine, potrebne 

za odvijanje prometa« ter praktični primeri zajema 

 

»Druge površine, potrebne za odvijanje prometa« so ena izmed vrst površin javne cestne 

infrastrukture in so del javne ceste.  
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Kriteriji za zajem: 

 Druge površine, potrebne za odvijanje prometa, so: bencinske črpalke s počivališčem 

in parkiriščem na AC, nekatera počivališča, nekatera parkirišča ipd. 

 Pogoj za zajem drugih površin, potrebnih za odvijanje prometa: površina mora biti 

izrazito ločena od cestišča, imeti mora uvoz in izvoz in mora biti javno dostopna 

vsem uporabnikom cestnega prometa. 

 Zajamejo se počivališča, ki so evidentirana v BCP, vendar mora biti površina 

počivališča obvezno izrazito ločena od površine cestišča (uvoz in izvoz iz počivališča). 

 

Kot »druge površine, potrebne za odvijanje prometa« se ne zajemajo: 

 površine ob cesti, ki so del cestnega zemljišča, vendar niso izrazito ločeni objekti, 

prosto dostopni vsem udeležencem prometa (avtobusna postajališča ob cesti, nekatera 

počivališča …), 

 mejne prehode, 

 bencinske črpalke ob državnih cestah (razen AC in HC) in občinskih cestah, 

 objekte na drugih površinah, potrebnih za odvijanje prometa (gostinski objekti, WC-ji 

itd.). 

 

Bencinske črpalke, počivališča in parkirišča ob avtocestah. 

 

Prvi primer (slika 38): 

 

Poligon dejanske rabe JCI se zajame po tehničnih elementih ceste (ograja, rob cestišča) in po 

katastru (ob predpogoju upoštevanja natančnosti določitve točk KN). Območje dejanske rabe 

izpolnjuje vse tri kriterije: ima uvoz in izvoz, je izrazito ločeno od cestišča (vmes je varovalna 

ograja) in je javno dostopno vsem uporabnikom.  

 

Celotna površina poligona se določi kot vrsta površine »druge površine, potrebne za 

odvijanje prometa« in v primeru bencinskih črpalk s počivališčem ob avtocesti in hitri cesti 

predstavlja površine počivališča ter cest, ki potekajo čez njih. 

 

Objekti bencinskega servisa in gostinskih obratov z njihovimi pripadajočimi površinami so zajeti 

v sklopu dejanske rabe pozidanih zemljišč. 

 

Drugi primer (slika 39): 

 

Poligon dejanske rabe JCI se zajeme po tehničnih elementih ceste (ograja, rob cestišča) in po 

katastru (točkah KN). Območje dejanske rabe izpolnjuje vse tri kriterije: ima uvoz in izvoz, je 

izrazito ločeno od cestišča (vmes je varovalna ograja) in je javno dostopno vsem uporabnikom.  

 

Celotna površina poligona se določi kot vrsta površine »druge površine, potrebne za 

odvijanje prometa« in v primeru bencinskih črpalk s počivališčem ob avtocesti in hitri cesti 

predstavlja površine počivališča ter cest, ki potekajo čez njih. 
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Bencinska črpalka in počivališče Lom (AC Ljubljana–Koper), KO 2017, parcela 1840/17 idr. 

Slika 38: Bencinska črpalka, počivališče in parkirišče ob avtocestah (1. primer) 
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Bencinska črpalka Petrol in počivališče Barje I-S (J obvoznica Ljubljane), KO 1722, parcela 1746/3 idr. 

Slika 39: Bencinska črpalka, počivališče in parkirišče ob avtocestah (2. primer) 
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Počivališča ob avtocestah. 

Poligon dejanske rabe JCI se zajame po tehničnih elementih ceste (ograja) in po katastru ( 

točkah KN). 

 

Območje dejanske rabe izpolnjuje vse tri kriterije: počivališče ima uvoz in izvoz, je izrazito 

ločeno od cestišča (vmes je varovalna ograja) in je javno dostopno vsem uporabnikom. 

 

Celotni površini poligona se določi vrsta površine »druge površine, potrebne za odvijanje 

prometa«. 

 

 

 
Počivališče Studenec (AC Ljubljana–Koper), KO 2479,  parcela 1642/1 

Slika 40: Počivališče ob avtocesti 
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Počivališče ob državni cesti, ki je izrazito ločeno od cestišča 

Poligon dejanske rabe JCI se zajame po tehničnih elementih ceste in po katastru (točke KN). 

Območje dejanske rabe izpolnjuje vse tri kriterije: počivališče ima uvoz in izvoz, je izrazito 

ločeno od cestišča (vmes je večji otok) in je javno dostopno vsem uporabnikom.  

 

Celotni površini poligona se določi vrsta površine »druge površine, potrebne za odvijanje 

prometa«. 

 

 

 
Gorjanci – počivališče Vahta, odsek 0256, stacionaža 14175 

Slika 41: Počivališče ob državni cesti 
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6.1.2 Določitev poligona vrste dejanske rabe »območje objekta na javni 

državni ali javni občinski cestni infrastrukturi« 

 

OBMOČJA OBJEKTOV NA JAVNI DRŽAVNI IN JAVNI OBČINSKI CESTNI 

INFRASTRUKTURI 

DEFINICIJA 

Območje objekta na javni državni in občinski cestni 

infrastrukturi je zemljišče objekta javne cestne infrastrukture ter 

zemljišča, potrebna za uporabo teh objektov v skladu z zakonom, ki 

ureja ceste. V to kategorijo spadajo mostovi, viadukti, podvozi, 

nadvozi, predori, galerije ter podhodi in nadhodi. 

VIRI ZA DEFINICIJO Uredba o dejanskih rabah zemljišč (2019) 

LEGENDA 

 

 

 

 

6.1.2.1 Pravila za določitev in zajem poligona »območje objekta na javni cestni 

infrastrukturi« ter praktični primeri zajema  

 

Namen zajema območij objektov na javni cestni infrastrukturi je predvsem identificiranje 

križanja poligonov različnih dejanskih rab in različnih upravljavcev. Praviloma se zajame 

vse objekte, ki so vpisani v ZK GJI, če seveda dejansko obstajajo tudi v naravi. Hkrati se objekti, 

ki obstajajo v naravi, zajamejo ne glede na to, ali so v ZK GJI definirani kot objekt ali ne (vpis 

objekta v ZK GJI ni pogoj za zajem vrste dejanske rabe območje objekta na javni cestni 

infrastrukturi).  

 

Poligoni območja objektov na javni cestni infrastrukturi se zajemajo po parcelnih mejah. V 

primerih, ko odmera ni izvedena, se poligoni območja objektov na javni cestni infrastrukturi 

zajamejo po tehničnih elementih ceste oziroma dilataciji. Praktični primeri in posebnosti zajema 

objektov so prikazani v nadaljevanju. 
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Most – objekt z odmerjeno samostojno parcelo. 

Poligon dejanske rabe območja objekta na JCI se zajame po točkah KN odmerjene parcele 

objekta (mosta). 

 

 
Sevnica, KO 1380, parcela 268/8 

Slika 42: Most – območje objekta na JCI se zajame po katastru na podlagi samostojno odmerjene 

parcele pod objektom  
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Most – objekt, ki nima samostojno odmerjene parcele. 

Pri zajemu poligona dejanske rabe območja objekta na JCI se navežemo na  točke KN ostalih 

parcel, če to ne povzroči prevelikega odstopanja od mej objekta.  

 

 
Krško, KO 1331, parcela 1735 

Slika 43: Most – območje objekta na JCI se zajame po katastru – navezava na  točke KN ostalih 

parcel 
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Most – zajem po tehničnih elementih in dilataciji. 

Objektov, ki nimajo samostojno odmerjene parcele in poligona njihove dejanske rabe območja 

objekta ni mogoče navezati na točke KN ostalih parcel, zajamemo po tehničnih elementih ceste 

oziroma dilataciji. 

 

  
Dol pri Ljubljani, KO 1767, parcela 543/1 

Slika 44: Most – območje objekta na JCI se zajame po topografiji 
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Most – zajem po katastru, tehničnih elementih ceste in dilataciji. 

Območje objekta na JCI zajamemo kombinirano po katastru, tehničnih elementih ceste in 

dilataciji. 

 

 
Lendava, KO 166, parcela 6602/2 

Slika 45: Most – območje objekta na JCI se zajame kombinirano po katastru, tehničnih elementih 

ceste in dilataciji 
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Predor/tunel 

Poligon dejanske rabe območja objekta na JCI se zaključi na robu portalnega prostora.  

 

Portalni prostor je še del cestnega zemljišča, zato se zajem poligona območja objekta dejanske 

rabe na JCI ne začne na dilataciji objekta, ampak na katastru (točke KN). 

 

Širina poligona dejanske rabe območja objekta na JCI se prevzame iz BCP (širina predorne 

cevi = vozišče + hodnik).  

 

 

 
Predor Dekani, AC Ljubljana–Koper 

Slika 46: Predor na avtocesti 

 



 

ME009-R3.0 

 

56 

Viadukt 

 

Prvi primer (slika 47): 

 

Poligon dejanske rabe na območju objekta (viadukta) se zajame kot poligon vrste površine 

»cestno zemljišče«, če sta objekt in parcela v upravljanju istega upravljavca.  

 

Poligon mora biti samostojen poligon (ločen od ostalih poligonov, ki imajo vrste površine 

»cestno zemljišče«). Začetek in konec poligona dejanske rabe območja objekta na JCI se 

zajame po dilataciji viadukta, širina pa po tehničnih elementih viadukta (ograja) ali po katastru 

( točke KN). 

 

 

 
Zagorje ob Savi, KO 1873,  parcela 95/4 

Slika 47: Viadukt (1. primer) 
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Drugi primer (slika 48): 

 

Ko gre za križanje dveh različnih upravljavcev (vodna infrastruktura, prometna infrastruktura 

ipd.), se poligon dejanske rabe na območju objekta (viadukta) zajame z vrsto površine »cestno 

zemljišče objekta«.  

 

V delih, kjer ne gre za križanje infrastrukture dveh različnih upravljavcev in je objekt na parceli 

upravljavca (lastnika) javne cestne infrastrukture, se zajame kot poligon vrste površine 

»cestno zemljišče«.  

 

Poligon na območju objekta, ki se zajema kot vrsta površine »cestno zemljišče«, mora biti 

samostojen poligon (ločen od ostalih poligonov, ki imajo vrste površine »cestno zemljišče«). 

 

 
Novo mesto, KO 1454,  parcela 1124/2 

Slika 48: Viadukt (2. primer) 
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Nadvoz 

Lokalna cesta na sliki 49 poteka čez avtocesto.  

 

Poligon dejanske rabe območja objekta na JCI se na nadvozu zajame po tehničnih elementih 

ceste (varovalna ograja) ali topografiji.  

 

Opomba: Na sliki dejanska raba avtoceste zaradi preglednosti slike ni prikazana. 

 

 

 
Podgorica–Ljubljana, KO 1759, parcela 361/9 

Slika 49: Nadvoz 
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Sistem nadvozov 

Avtocesta in regionalna cesta na sliki 50 prečkata železnico. 

 

Avtocesta prečka regionalno in občinsko cesto. 

 

Železnica, avtocesta, regionalna in občinska cesta prečkajo reko. 

 

Opomba: Z zeleno barvo je prikazana dejanska rabe železnice. Stanje v naravi sovpada z 

katastrom nepremičnin. 

 

 
Ljubljana, Dolgi most 

Slika 50: Sistem nadvozov 
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Cestno zemljišče v območju objekta podvoz/nadvoz – različna upravljavca 

 

Prvi primer (slika 51): 

 

Občinska cesta (upravljavec občinska uprava) poteka nad avtocesto (upravljavec DARS). 

 

Dejanska raba JCI se v primeru, ko gre za različna upravljavca na območju objekta (nadvoz), 

zajame prekinjeno kot poligon vrste dejanske rabe »območje objekta na javni občinski cestni 

infrastrukturi« z vrsto površine »cestno zemljišče objekta«.  

 

Avtocesta poteka pod občinsko cesto – dejanska raba se zajame neprekinjeno kot poligon 

vrste dejanske rabe »javna državna cestna infrastruktura« z vrsto površine »cestno zemljišče«. 

 

 
Beltinci, KO 129, parcela 4267 

Slika 51: Območje objekta nadvoz – različna upravljavca (državna in občinska cesta) 
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Drugi primer (slika 52): 

 

Regionalna cesta (upravljavec: Direkcija) poteka pod avtocesto (upravljavec: DARS). 

 

Dejanska raba JCI se v primeru, ko gre za različna upravljavca na območju objekta (nadvoz), 

zajame prekinjeno kot poligon vrste dejanske rabe »območje objekta na javni državni cestni 

infrastrukturi« z vrsto površine »cestno zemljišče objekta«.  

 

Regionalna ceste poteka pod avtocesto in se dejanska rabe zajame neprekinjeno kot poligon 

vrste dejanske rabe »javna državna cestna infrastruktura« z vrsto površine »cestno zemljišče«. 

 

 
Lendava, KO 166, parcela 6808 

Slika 52: Območje objekta nadvoz – različna upravljavca (AC in regionalna cesta) 
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Cestni svet v območju objekta podvoz/nadvoz– isti upravljavec 

 

Prvi primer (slika 53): 

 

Poligon dejanske rabe JCI se na območju objekta zajame kot vrsta površine »cestno 

zemljišče«. 

  

Dejanska raba JCI se v primeru, ko gre za istega upravljavca (v konkretnem primeru na sliki 

gre za državno cesto v upravljanju Direkcije), na območju objekta zajame kot »cestno 

zemljišče« in ne kot poligon vrste dejanske rabe »območje objekta na JCI«.  

 

 
Kranj, KO 2131,  parcela 1326 

Slika 53: Območje objekta podvoz/nadvoz – isti upravljavec (sistem državnih cest istega upravljavca) 
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Drugi primer (slika 54): 

 

Poligon dejanske rabe JCI se na območju objekta zajame kot vrsta površine »cestno 

zemljišče«.  

 

Območje objekta se ne zajame kot samostojen poligon, ker ne gre za križanja dejanske rabe 

občinskih in državnih cest. Pod avtocesto poteka nekategorizirana poljska pot oziroma gre za 

servisno cesto, ki jo upravlja upravljavec AC.  

 

 
Rakičan, KO 104,  parcela 2234 

Slika 54: Območje objekta podvoz/nadvoz – isti upravljavec (nekategorizirana pot) 
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Podvoz 

Cesta poteka pod železnico (izvennivojsko križanje). V primeru podvoza se poligon dejanske 

rabe JCI na območju objekta JŽI zajame neprekinjeno (v tem primeru enoten poligon). Zajame 

se po katastru (točke KN). 

 

Opomba: Nadvoz se bo zajel kot objekt na JŽI v postopku zajema dejanske rabe javne 

železniške infrastrukture. 

 

 

 
Državna cesta Brežice–Dobova–Rigonce 

Slika 55: Podvoz 
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Pokriti vkop 

 

Prvi primer (slika 56): 

 

Poligon dejanske rabe JCI se na območju - pokriti vkop zajame kot poligon vrste površine 

»cestno zemljišče« po katastru (ob predpogoju upoštevanja natančnosti določitve točk KN) 

in po topografiji. Območje objekta se ne zajema kot samostojen poligon, saj se na »strehi« 

ceste nahajajo zelene površine. 

 

V primeru, da kataster ne ustreza dejanskemu stanju, uporabimo širino cevi iz BCP. 

 

 

 
Pokriti vkop Rebernice 1 (HC Razdrto–Vipava), KO 2407 parcela 2800/76 

Slika 56: Pokriti vkop (1. primer) 
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Drugi primer  (Slika 57): 

 

Občinska cesta (upravljavec občinska uprava) in državna cesta (upravljavec DRSI) potekata 

nad pokritim vkopom avtoceste (upravljavec DARS). 

 

Avtocesta poteka pod občinsko cesto – dejanska raba se zajame neprekinjeno kot poligon 

vrste dejanske rabe »javna državna cestna infrastruktura (3311)« z vrsto površine »cestno 

zemljišče«. Dejanska raba JCI se v primeru različnih upravljavcev nad pokritim vkopom 

zajame prekinjeno kot poligon vrste dejanske rabe »območje objekta na javni občinski cestni 

infrastrukturi (3314)« oz. »območje objekta na javni državni cestni infrastrukturi (3312)« z vrsto 

površine »cestno zemljišče objekta«.  

 

 

 
Medvedjek, KO 1427 parcela 1296/101 

Slika 57: Pokriti vkop (2. primer) 
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Galerija 

Poligon dejanske rabe JCI se na območju objekta zajame kot poligon vrste površine »cestno 

zemljišče« po katastru (točke KN). Zajem se začne in konča glede na portalni prostor. 

Območje objekta se ne zajema kot samostojen poligon, saj se zelene površine nahajajo na 

»strehi« ceste. 

 

V primeru, da kataster ne ustreza dejanskemu stanju, uporabimo širino cevi iz BCP. 

 

 

 
Ljubljanska obvoznica, Galerija Strmec, KO 1733 parcela 555/5 

Slika 58: Galerija 
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7 KONTROLA IN POTRDITEV POLIGONOV DEJANSKE RABE 

 

Po izvedenem zajemu dejanske rabe je potrebno vzpostaviti ustrezne mehanizme kontrole, ki 

bodo zagotavljali kvaliteto končnega rezultata. Vsak upravljavec mora zagotoviti ustrezno 

kontrolo podatkov pred oddajo v matično evidenco (na Direkcijo). 

 

7.1 Kontrolni mehanizmi pri določevanju dejanske rabe 

 

Pomembna je kontrola podatkov že med samim postopkom določevanja. Če se v tem koraku 

odkrijejo napake v zajetih podatkih, se zmanjša čas verifikacije dejanske rabe. 

 

Kontrolni mehanizmi so: 

 kontrola pravilnosti imen in vsebine oddanih datotek, 

 kontrola zajema objektov, vpisanih v ZK GJI, 

 kontrola pripenjanja na točke KN, 

 kontrola stikov poligonov, 

 kontrola velikosti poligona, 

 kontrola napolnjenosti polj v atributni tabeli  

 kontrola vrednosti atributov – skladnost s šifranti (predpisane so vrednosti v šifrantih) 

kontrola usklajenosti s podatki že vpisanih sosednjih upravljavcev in v primeru drugih in 

naslednjih oddaj elaborata usklajenost s podatki istega upravljavca.  

7.2 Verifikacija določitve dejanske rabe 

 

Po izvedenem zajemu dejanske rabe zemljišč JCI se izvede kontrola popolnosti, točnosti in 

natančnosti zajetih podatkov. Kontrole temeljijo na pravilih za zajem, ki so določena v 

metodologiji. Kontrole izvede kontrolor, ki dobro pozna vsebino in je ustrezno usposobljen. 

 

Kontrolor pred vsebinsko, topološko in atributno kontrolo preveri ustreznost sestavnih delov 

elaborata. V primeru zaznave napak elaborat vrne upravljavcu v dopolnitev. V nasprotnem 

primeru izvede vsebinsko kontrolo nad zajeto vsebino. Po vsebinski kontroli sledijo še 

vsebinske, atributne, topolške in geometrijske kontrole. 

 

7.2.1 Vsebinska kontrola 

 

Pri vsebinski kontroli se (avtomatsko in vizualno) kontrolira grafične podatke. 

 Pravilnost in smiselnost uporabe podatkovnega vira za zajem;  

 Ujemanje zajete meje JCI z mejo JCI v naravi; 

 Pravilnost zajema poligonov – ali je zajet ločen poligon na premostitvenem objektu in 

ali se res zaključi/konča na dilataciji, meji zemljiške parcele, točkah KN itd.; 

 Popolnost zajetih podatkov – ali so s poligoni dejanske rabe zajete vse kategorizirane 

ceste evidentirane v ZK GJI (zajem celotne cestne infrastrukture po GJI);  
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 Lokacijsko ujemanje poligona dejanske rabe ter osi ceste z ZK GJI – grafična sloja se 

morata med seboj prekrivati. 

 

Dopustno odstopanje poligonskega sloja dejanske rabe JCI glede na sloj ZK GJI je dovoljeno 

v mejah: 

 

 po dolžini ceste je največje dopustno odstopanje 5 metrov – primer nedopustnega 

odstopanja je na Slika 59; 

 po širini ceste je enako natančnosti uporabljenih podlag oziroma uporabljene 

natančnosti poligona dejanske rabe (šifrant natančnosti določitve) – primera 

nedopustnega odstopanja sta na sSlika 60 in Slika 61Error! Reference source not 

found.. 

 

Če je odstopanje med poligonskim slojem dejanske rabe in slojem osi ceste v ZK GJI izven 

dovoljenih meja, je potrebno izvesti spremembe v ZK GJI skladno z dejanskim stanjem v 

naravi. 

 

 

Slika 59: Primer nedopustnega odstopanja osi ceste v ZK GJI glede na dejansko stanje v 

naravi in posledično odstopanje poligona dejanske rabe glede na os ceste v ZK GJI 

(odstopanje po dolžini ceste). 
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Slika 60: Primer nedopustnega odstopanja osi ceste v ZK GJI glede na dejansko stanje v naravi in 

posledično odstopanje poligona dejanske rabe glede na os ceste v ZK GJI. 

 

 

Slika 61: Primer nedopustnega odstopanja osi ceste v ZK GJI glede na dejansko stanje v naravi 

(poligon dejanske rabe se sicer lokacijsko ujema z osjo ceste v ZK GJI, vendar odstopa od dejanskega 

stanja v naravi, kar je nedopustno). 
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7.2.2 Atributna kontrola (kontrola opisnih podatkov) 

 

Atributna kontrola zajema pregled opisnih podatkov. Preverja se pravilnost in popolnost 

vnesenih vrednosti v atributni tabeli. Tabela ne sme vsebovati praznih polj, atributi morajo biti 

vneseni po predpisanih šifrantih. 

 

7.2.3 Topološka in geometrijska kontrola (kontrola opisnih podatkov) 

 

S topološkimi in geometrijskimi kontrolami se preverja grafične podatke. 

 Dovoljeno in nedovoljeno prekrivanje poligonov; 

 Nedovoljene vrzeli med poligoni; 

 Ustreznost geometrije poligonov (ni večdelnih poligonov – angl. multipart feature); 

 Kontrola velikosti poligona (najmanjša dovoljena velikost poligona je enaka natančnosti 

samega sloja); 

 Medsebojno stikanje poligonov (obvezno popolno stikanje med poligoni dejanske rabe 

JCI); 

 Pravilno zaključevanje poligonov (vsebinsko ujemanje, poleg tega pa se poligon ne 

sme dotikati samega sebe); 

 Pripenjanje na točke KN. 

 

Če napake v elaboratu niso zaznane, se elaborat vpiše v matično evidenco in se mu dodeli 

vrednosti ID. V primeru manjših neskladij, se upravljavca neformalno pozove, da jih dopolni – 

elaborat se ne zavrne in se počaka na prejem popravkov. V primeru več neskladij, ki jih ni 

mogoče odpraviti brez dodatnega vsebinskega preverjanja, se elaborat zavrne. Upravljavca se 

napoti na izvedbo popravkov in ponovno posredovanje elaborata. 

 

7.3 Uskladitev podatkov v matični evidenci 

 

V primeru ugotovljenih neskladij v podatkih, ki ustrezajo pogojem iz 7. člena Pravilnika, 

Direkcija izvede: 

 tehnično uskladitev podatkov, če je ugotovljeno nedovoljeno prekrivanje med 

upravljavcema,  

 zajem dodatnega poligona, če je ugotovljena vrzel med poligoni dejanskih rab različnih 

upravljavcev.  

 

Direkcija zagotavlja sledljivost sprememb v skladu s Pravilnikom in obvešča upravljavce javne 

cestne in javne železniške infrastrukture o ugotovljenih neskladjih (prekrivanjih in vrzelih) ter o 

spremembah podatkov o dejanski rabi posameznega upravljavca, ki jih je Direkcija izvedla ob 

vpisu podatkov v matično evidenco.  
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