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VABILO 
 

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za 

infrastrukturo ter Geodetsko upravo Republike Slovenije vabi na posvet z naslovom 

ZAKONSKE OBVEZNOSTI IN NALOGE OBČIN PRI IZPOLNJEVANU 

ZAKONSKE OBVEZNOSTI EVIDENTIRANJA DEJANSKE RABE 

JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE 

v sredo, 16. januarja 2019 s pričetkom ob 10. uri 

v Austria trend hotel (Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana). 

 

Zakon o evidentiranju zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 

13/18) je naložil lokalnim skupnostim in državi, da do junija 2019 evidentirajo dejansko 

rabo javne cestne in železniške infrastrukture.  

 

Iz navedenega razloga smo za vas pripravili posvet, na katerem vam bomo predstavili 

zakonske obveze (Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške 

infrastrukture ter Pravilnik o evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške 

infrastrukture). Predstavitev sprejete zakonske podlage z določenimi roki bo predstavil mag. 

Bogdan Pezdirc s Sektorja za ceste.  

V nadaljevanju vam bo predstavnik Direkcije za infrastrukturo Anton Švigelj predstavil 

metodologijo zajema podatkov, podatkovni model ter predlog popisa del, ki ga morate 

narediti na občinah. 

Sledila bo predstavitev Urada za nepremičnine (GURS) v kateri bodo predstavljene nove 

pravne podlage za vodenje dejanske rabe zemljišč (Uredba o dejanskih rabah zemljišč) ter 

predviden način vodenja in vzdrževanja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem 

katastru. V povezavi s tem bom predstavljena tudi lokacijska izboljšava grafičnih podatkov 

zemljiškega katastra, ki jo v okviru programa projektov eProstor izvaja GURS in ima 

neposredni vpliv tudi na zapis dejanske rabe zemljišč na posamezno parcelo.  

 

Vljudno vabljeni! 

 Skupnost občin Slovenije 
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Dnevni red posveta: 

9.30-10.00 Prihod in registracija 

 

10.00-11.00  Predstavitev Zakona o evidentiranju 

dejanske rabe zemljišč javne cestne in 

železniške infrastrukture 

 

 Predstavitev Pravilnika o evidenci 

dejanske rabe zemljišč javne cestne in 

železniške infrastrukture 

Bogdan Pezdirc, Sektor za 

ceste, Ministrstvo za 

infrastrukturo 

10.00 – 10.45  Predstavitev metodologije zajema 

podatkov dejanske rabe za ceste, 

izmenjevalni format in podatkovni 

model za posredovanje podatkov. 

Anton Švigelj, Sektor za 

evidence o cestah, informatiko 

in arhiv, Direkcija RS za 

infrastrukturo 

10.45 – 11.15  Predstavitev postopkov kategorizacije 

cest in vpisa cest v GJI, ki ga morajo 

občine narediti pred zajemom dejanske 

rabe. 

Darinka Kavčič, Sektor za 

evidence o cestah, informatiko 

in arhiv, Direkcija RS za 

infrastrukturo 

11.15 – 12.15  Predstavitev predloga izvedbe zajema 

dejanske rabe na občinskih cestah - popis 

del za izvedbo javnega naročila. Ocene 

vrednosti in na kaj morajo biti občine 

pozorne pri zajemu. 

Andrej Mesner, IGEA d.o.o., 

Ljubljana 

12.15-12.45 ODMOR (kava, prigrizek) 

 

 

12.45-13.15  Lokacijska izboljšava grafičnih podatkov 

zemljiškega katastra 

Marko Rotar, Urad za 

nepremičnine, Geodetska 

uprava RS  

 

13.15-13.45  Vodenje in vzdrževanje podatkov o 

dejanski rabi zemljišč v zemljiškem 

katastru  

Franc Ravnihar, Urad za 

nepremičnine, Geodetska 

uprava RS  
 


