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Združenje občin  vabi na seminar 
 

»UREJANJE PROBLEMATIKE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH 

CEST, KI POTEKAJO PREKO ZASEBNIH ZEMLJŠČ V TEORIJI IN 

PRAKSI« 
 

Celostno urejanje cestne infrastrukture je  zahteven proces v 
katerem sodelujejo različni akterji, ključno pa je, da vsi 
opravijo svojo vlogo v pravilnem vrstnem redu. V 
teoretičnem delu, bodo predstavniki Ministrstva za 
infrastrukturo predstavili Zakon o cestah v delu, ki se nanaša 
na način evidentiranja sprememb v zemljiškem katastru na 
podlagi Zakona o cestah,  v izvedbenem delu bodo sodelovali 
tudi strokovnjaki iz GURS-a, v vlogi aktivnih razpravljavcev. 
 
V nadaljevanju bodo strokovnjaki iz Geodetske družbe d.o.o. 
predstavili konkretne postopke na terenu, odzive strank, 
kako občine pristopajo k problematiki, primere vrisa ceste, 
praksa glede konkretne odmere, prikaz cest v evidencah in še 
mnogo več.   
 
Iz Občine Trebnje pa bodo  predstavili stanje na območju 
Trebnjega, kje so neusklajenosti, kako jih ugotovimo, 
statistiko odmer,  kako so začeli zadeve načrtno reševati, 
kratko o kategorizaciji, in pa sam postopek urejanja, ko so 
odločbe o odmeri ceste pravnomočne, kdaj urejajo z 
menjalkami, kdaj so odkupi, kako pripraviti načrt nakupov, da 
omogoča fleksibilno prilagajanje konkretnim situacijam, o 
evidentiranju cest v katastru. Zaključili bomo z ugotovitvami 
koliko površine v povprečju na 1 km ceste moramo prenesti v 
javno dobro in koliko m2 zemljišč jim v Trebnjem v enem letu 
uspe prenesti v javno dobro. 
 

KJE?  

Center za 

izobraževanje in 

kulturo- CIK, 

Kidričeva ulica 2, 

8210 Trebnje …. 

 

 

KDAJ?  

19.9. 2017  od 10:00 

do 14.00 

 

PLAČILO SEMINARJA 

(vključuje osvežilne 

napitke, prigrizke, 

organizacijo in 

izvedbo seminarja) 

30€ občine članice 

ZOS;  

90€ občine, ki niso 

članice ZOS in ostali 

 



VABILO  

 
Okvirni program: 

 
9.30 – 10.00 Registracija udeležencev 
 
10.00 - 10.15  Uvodni pozdrav, župan občine Trebnje Alojzij Kastelic 
 
10.15 – 11.15 Bogdan Pezdirc, MZI, direktorat za kopenski promet 
Zakon o cestah, načini evidentiranja sprememb v zemljiškem katastru.   
 
11.15-12.00 Geodetska družba d.o.o 
Konkretno iz terena 
 
12.00 – 12. 30 Odmor 
 
12.30 – 13.30 Vanda Zadnik, Občina Trebnje 
Dobre prakse na temo zemljiškoknjižnega urejanja cest v občini Trebnje 
 
13:30 – 14.00 Vprašanja udeležencev, razprava in zaključek (Gurs in ostali predavatelji) 
 
 
 

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj, s katerimi se srečujejo. Najkasneje dan pred 

izvedbo pa bomo posredovali tudi gradivo za seminar.  

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 
Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

