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1

UVOD

Ta navodila so pripravljena z namenom sistemizacije dela na področju priprave in vodenja podatkov o
cestnih oseh za potrebe procesa upravljanja cestnega omrežja DARS d.d .. Za učinkovito upravljanje s
cestami je potrebno podatke o cestni osi pravočasno in pravilno določiti in dalje uporabljati tako v fazi
projektiranja kot v fazi gradnje novih cestnih odsekov ali preureditve obstoječih odsekov za naročnika
DARS d.d .. Navodila se nanašajo izključno na podatke o cestni osi in določajo postopek, ki se ga morajo
držati različni deležniki v procesu načrtovanja in gradnje. Ažurni, natančni in z uradnimi podatkovnimi
bazami usklajeni podatki o cestnih oseh, pripravljeni na podlagi teh navodil, so ključnega pomena za
vse interne prostorske informacijske sisteme DARS.
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ZAKONSKA PODLAGA IN PRAVILNIKI

Podatke o cestnih oseh je DARS d.d. kot upravljalec avtocestne infrastrukture dolžan voditi skladno z
naslednjimi veljavnimi predpisi:
•

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odi. US, 46/15 in 10/18),

•

Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16,
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17),
Izmenjevalni formati in šifranti datotek elaborata sprememb podatkov o objektih
gospodarske javne infrastrukture (verzija 6.03, GURS 2019) in

•
•
•

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
(Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 - ZCes-1).
Metodologija vzdrževanja in zajema osi cest, Verzija 2 (DRSI, 31.3.2007.)

Poleg tega se morajo podatki, ki jih vodi DARS d.d. za svoje cestne odseke, ujemati z uradno evidenco,
ki jo vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), to je Evidenca o javnih cestah, katere
osnova je os ceste.
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POSTOPEK DOLOČANJA CESTNE OSI

Različni

deležniki v procesu prostorskega načrtovanja, projektiranja in gradnje novega cestnega odseka
morajo pri svojem delu upoštevati spodaj predviden postopek glede priprave podatkov o cestni osi za
novograjene odseke avtocest, hitrih cest, priključkov, razcepov, počivališč ali drugih cest v upravljanju
DARS d.d .. Ti koraki NE vplivajo na umestitev ceste v prostor in/ali njene tehnične lastnosti. Spodnji
koraki opisujejo aktivnosti v različnih fazah prostorskega načrtovanja, projektiranja in gradnje novih
odsekov in nosilce aktivnosti, ki morajo navedene aktivnosti opraviti.

Korak 1
Aktivnost: Zagotovitev gradbene situacije iz projektne dokumentacije iz faze prostorskega umeščanja
(sprejet DPN) z določenim geometrijskim potekom cestne osi in posredovanje Oddelku za cestno
infrastrukturo takoj po sprejemu DPN.
Nosilec aktivnosti: DARS - Služba za prostorsko načrtovanje
Korak 2
Aktivnost: Pošiljanje gradbene situacije iz projektne dokumentacije iz faze prostorskega umeščanja
(sprejet DPN) iz koraka 1 z določenim geometrijskim potekom cestne osi na Direkcijo Republike
Slovenije za infrastrukturo (DRSI) - Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv za pridobitev
preliminarnih podatkov {številk in dolžin odsekov) projektiranih odsekov.
Nosilec aktivnosti: DARS - Oddelek za cestno infrastrukturo
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Korak 3
Aktivnost: Pridobitev preliminarnih podatkov o cestnih oseh projektiranih odsekov od DRSI.
Nosilec aktivnosti: DARS - Oddelek za cestno infrastrukturo
Korak4
Aktivnost: Pridobitev preliminarnih podatkov o cestni osi projektiranih odsekov iz koraka 3 od DARS Oddelka za cestno infrastrukturo za potrebe izdelave izvedbene dokumentacije (PZI) in priprave
predloga detajlne cestne osi.
Nosilec: Izdelovalec projektne dokumentacije
Korak 5
Aktivnost: Izdelava izvedbene dokumentacije (PZI) upoštevajoč preliminarne podatke o cestni osi iz
koraka 4, ter izdelava predloga detajlnega poteka in zahtevanih atributnih podatkov o osi ceste na
osnovi Metodologije vzdrževanja sloja osi državnih cest s postavitvijo podatkovnega modela: Priloga 3:
Metodologija vzdrževanja in zajema osi cest, Verzija 2, veljavne od 31.3.2007. V kolikor pride do
sprememb oz. novelacij Metodologije vzdrževanja sloja osi državnih cest DRSI, je projektant dolžan
upoštevati najnovejšo različico teh predpisov.
Nosilec aktivnosti: Izdelovalec projektne dokumentacije
Korak6
Aktivnost: Pošiljanje predloga detajlnega poteka in atributnih podatkov cestne osi iz koraka S v
potrditev in morebitno dopolnitev na DRSI.
Nosilec aktivnosti: DARS - Služba za projektiranje
Korak 7
Aktivnost: V fazi gradnje, in sicer vsaj tri mesece pred predajo odseka v promet, pregled skladnosti
detajlnega poteka cestne osi glede na izvedbeno dokumentacijo (PZI). V kolikor je pri izvedbi prišlo do
sprememb poteka cestne osi, je potrebna priprava predloga sprememb detajlnega poteka cestne osi,
ter pošiljanje in uskladitev dejanskega stanja cestne osi na DRSI.
Nosilec aktivnosti: Izvajalec gradbenih del
Korak 8
Aktivnost: Po končani gradnji in pred prevzemom odsekov cest v upravljanje DARS d.d. ali drugim
upravljavcem je potrebno izvesti vpis osi cestnega odseka v zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture (ZK GJI) skladno z veljavno zakonodajo in navodili DARS.
Nosilec aktivnosti: Izvajalec gradbenih del v koordinaciji s pooblaščenim inženirjem geodezije
V korakih, kjer podatkov na DRSI ne posreduje naročnik (DARS d.d.), je potrebno za vsako uradno
oddajo podatkov o cestni osi predhodno pridobiti tudi soglasje s strani pogodbenega skrbnika na DARS
d.d. in s strani DARS - Oddelka za cestno infrastrukturo. Po zaključenem vpisu osi ceste v ZK GJI (Korak
8) izvajalec gradbenih del v roku 10 dni pošlje DARS - Oddelku za cestno infrastrukturo kopijo potrdila
o vpisu osi cestnega odseka v ZK GJI.
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