Kaj predstavlja skupni sloj dejanske rabe zemljišč?
Skupni sloj dejanske rabe zemljišč sestavljajo podatki, ki jih Geodetski upravi RS posredujejo upravljavci
posameznih matičnih evidenc dejanskih rab in sicer:
• dejanska raba kmetijskih zemljišč in gozdnih zemljišč – MKGP,
• dejanska raba vodnih zemljišč – DRSV,
• dejanska raba cestnih in železniških zemljišč – DRSI,
• dejanska raba poseljenih zemljišč – MOP,
• dejanska raba stavb – tlorisi – GURS,
• dejanska raba neplodnih zemljišč - upravljavec ni določen.
Posamezne vrste dejanskih rab zemljišč in hkratne dejanske rabe zemljišč se izkazujejo v grafični obliki
v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč in ločeno kot atributni podatek parcele v obliki deležev površin
dejanskih rab za vsako parcelo posebej.
Iz posredovanih podatkov matičnih evidenc Geodetska uprava izdela skupni sloj dejanske rabe. Na
območjih prekrivanj dejanskih rab iz različnih matičnih evidenc nastanejo v skupnem sloju dejanske
rabe samostojni poligoni s hkratnimi rabami.
V zemljiškem katastru se vodijo naslednje vrste in šifre dejanskih rab zemljišč:
SIFRA
VRSTE DEJANSKIH RAB ZEMLJIŠČ
10
Kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov *
11
Hmeljišče
12
Trajne rastline na njivskih površinah
13
Vinograd
14
Matičnjak
15
Intenzivni sadovnjak
16
Oljčnik
17
Ostali trajni nasadi
18
Plantaža gozdnega drevja
20
Gozdna zemljišča
30
Poseljena zemljišča
31
Tloris stavbe
32
Javna državna cestna infrastruktura
33
Območje objekta na javni državni cestni infrastrukturi
34
Javna občinska cestna infrastruktura
35
Območje objekta na javni občinski cestni infrastrukturi
36
Javna železniška infrastruktura
37
Območje objekta na javni železniški infrastrukturi
40
Vodna zemljišča
50
Neplodna zemljišča
90
Nedoločena raba
* trajni nasadi so 11 hmeljišče, 12 trajne rastline na njivskih površinah, 13 vinograd,
14 matičnjak, 15 intenzivni sadovnjak, 16 oljčnik, 17 ostali trajni nasadi, 18 plantaža
gozdnega drevja
Podrobnejše informacije glede vodenja in vzdrževanja podatkov o dejanskih rabah zemljišč najdete v
Uredbi o dejanskih rabah zemljišč (Uradni list RS, št. 43/18 in 35/19) in Pravilniku o evidentiranju
podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 48/18, 51/18 – popr. in 35/19).

