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Številka:604-42/2022 
Datum: 15. 12. 2022 

VABILO 
 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 
 

VSE O KLJUČNIH VSEBINAH ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN 
 

Torek, 28. 2. 2023, od 10.00 do 12.00 
 
Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) je bil sprejet marca 2021, uporabljati pa se je začel 4. aprila 
2022, razen določb, ki se nanašajo na vzpostavitev katastra nepremični, registra prostorskih 
enot, evidence državne meje in registra naslovov. Te so se začele uporabljati 28. februarja 2022. 
 
Namen ZKN pa je zagotoviti vpis pravilnih in popolnih podatkov o nepremičninah, ki izkazujejo 
dejansko stanje v prostoru, ter prikaz podatkov o državni meji, prostorskih enotah, naslovih in 
podatkov iz drugih javnih evidenc.  
 
ZKN je spremenil način evidentiranja in vodenja podatkov o katastru nepremičnin. Njegova 
določila pa so pomembna tudi za delo občin. Dejstvo namreč je, da lahko le popolno in ažurno 
urejen kataster nepremičnin služi občini kot podlaga za uspešno prostorsko načrtovanje in 
razvoj, varovanje okolja, upravljanje s komunalno infrastrukturo ipd.  
 
Da bi zahtevno delo lažje in nemoteno opravljali, vas  vabimo, da se nam pridružite na seminarju, 
na katerem bo Franc Ravnihar, direktor Urada za nepremičnine na Ministrstvu za okolje in 
prostor, predstavil vse kar je treba vedeti o ZKN, evidencah in postopkih, ki jih ureja. 
 
Ciljna skupina so zaposleni na občinskih upravah, ki opravljajo naloge na področju okolja in 
prostora ter v pravnih službah. 
 

Program: 
 

1. Splošna predstavitev Zakona o katastru nepremični 
 

2. Evidenca kataster nepremičnin: 

• združitev evidenc, 

• vodenje podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb  
 

3. Katastrski postopek in vrste postopkov 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1047?sop=2021-01-1047
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V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi 
izobraževanja. 
 
Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do srede, 23. 2. 2023, na 
elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. 
 
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si. 
 
SPLETNA PRIJAVA TUKAJ 
 
Vljudno vabljeni 
 
Združenje občin Slovenije 
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