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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
 
Direktorat za gozdarstvo lovstvo in rlblstvo
 
Sektor za gozdarstvo
 
Dunajska 22
 

1000 Ljubljana 

Nas znak: 715/13NOD-CR 
Datum: 13.2.2013 

Zadeva: Delitev zernjjisklh parcel, ki so gozd in so rnanjse od 5 ha 

Spostovanl, 

V noveli Zakona 0 gozdovih ZG-C je bil dopolnjen 47. clen, ki prinasa dolocene izjeme od pravila 
prepovedi delitve gozdnih parcel rnanjsih od 5 ha. Kljub dokaj podrobni obrazlozitvl, ki ste jo pripravili 
skupaj z Geodetsko upravo Republike Siovenije v pojasnilih z naslovom Delitev zemljisklh parcel, ki so 
gozd - pojasnila (35311-14/2011-3 z dne 10.2.2011 - kopija dodana kot priloga dopisa) , imajo nasi 
clani pri svojem delu dolocene strokovne dileme. 
Zato se obracamo na vas in vas prosimo za odgovore in dodatna pojasnila. 

Tezave nastopajo predvsem pri urejanju infrastrukturnih objektov, ki v naravi ze obstajajo, niso pa 
sprejeti ustrezni prostorski akti za ureditev zadeve. Prvo vprasan]e, na katerega bi zeleli vas odgovor 
je , kaj opredeljujete kot akt organa lokalne skupnosti z nacrtorn parcelacije (izraz podan v pojasnilu). 

Drugo vprasan]e se nanasa na namensko rabo. Posamezni OPN imajo opredeljeno moznost gradnje 
infrastrukture na sledec nacin (primer: »Na celotnem obrnoc]u urejanja stem odlokom je dovoljena 
gradnja vseh vrst gospodarske komunalne infrastrukture na gradbenih parcelah ter kmetijskih in 
gozdnih zemljiscih v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti na podrocju urejanja prostora ter 
graditve objektov in drugih materialnih zakonskih, podzakonskih in obcinskih aktov.« 
Ali bi taka navedba lahko "prevzela vlogo podatka 0 negozdni namenski rabi" in na ta nacln omoqoclla 
parcelacijo gozda za potrebe ureditve lastniskih razmerij na infrastrukturi (ceste)? 

Ze v naprej se yam za odgovore nallepse zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

...-..... 

Matej Kovacic 
Predsednik upravnega odbora 
M ticne cije geodetov 

Priloga: 
kopija dokumenta naslovom Delitev zemlilsklh parcel, ki so gozd - pojasnila (35311-14/2011-3 z 
dne 10.2.2011) 

V vednost:
 
Urad za nepremlcnlne, Geodetska uprava Republike Siovenije
 



REPUBLIKA SLOVENIjA 
MINISTRSTVO ZAOKOLJE IN PROSTOR 

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
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•	 Obmoenlrn geodetskim upravam 
•	 INZENIRSKA ZBORNICA
 

SLOVENIJE, MSGeo
 

Stevilka: 35311-14/2011-3
 
Datum: 10.02.2011
 

zadeva: Delitev zemljisklh parcel, ki so gozd - pojasnilo 

V Uradnem Iistu st. 106/2010 z dne 27.12.2010 je bilo objavljeno besedilo zakona 0 

spremembl in dopolnitvi zakona 0 gozdovih (ZG-C). Le-ta v svojem 1. ~Ienu doloca 
spremenieno besedilo sestega odstavka 47. ~Iena Zakona 0 gozdovlh (Uradni list 
RS. ~t. 30/93, 13/98-odlo~ba US, 56/99-Z0N, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 in 110/07), 
ki se nanasa na delitev parcel. 

Novo besedilo sesteqa odstavka 47. elena Zakona 0 gozdovih se glasi: 

»Zemljiske parcele, ki so gozd in so manjse od 5 hektarjev, se lahko dell sarno, 
ee: 

1.	 ni v prostorskih aktih na takl zemlJiski parcell ali njenem delu dolocsna 
namenska raba gozd ali 

2.	 je to potrebno zaradi gradnJe jayne infrastrukture ali 
3.	 so v solastnini z Republiko SlovenlJo ali lokalno skupnostjo.« 

V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo. gozdarstvo in prehrano dodatno 
pojasnjujemo: 

Zemlji~ka parcela, ki Je gozd,' je tista parcela, ki ie v zemljiskem katastru vpisana z 
dejansko rabo gozdno zemljisce (Iahko tudi v oelezu rnanlsem od 100%). 

POGOJI za delitev »zemljiske parcele, ki je gozd in je manisa od 5 hektarjev«, so v 
ZG-C dotoeent alternativno - delitev take parcele je dovoljena, Ce je izpolnjen eden od 
predpisanih pogojev. 



Za zemlji§ke parcele, ki so gozd in so manise od 5 hektarjev, se: 

• namenska raba gozd ugotavlja na podlagi javnega vpogleda v podatke 0 

neprernicninah oziroma potrdila krajevno pristojne lokalne skupnostl (ce podatek 0 

namenski rabl zemljisCa v javnem pogledu ne obstaja ozlrorna je vrsta namenske 
rabe »drupa zemljisca«) 

Zemljl~ke parcele, kl je gozd In je manjsa od 5 hektarjev, oi dovoljeno delitl, Ce ie 
v prostorskih aktih na takl zemljiski parceli (celotni parceli) dolocena namenska 
raba gozd. 

Ce je na zemljlski parceli, ki je gozd in je manlsa od 5 hektarjev, Ie del zemlji~Ca 
uvrscen v namensko rabo gozd, je dovolieno dellti llstl del parcele, ki ni uvrAcen 
v namensko rabo gozd. 

• upravicenost delitve zaradi gradn/e jayne infrastrukture ugotavlja na podlagi 
akta driavnega organa ali organa lokalne skupnosti (kl vsebuje naert parcelacije) 

• so/astnistvo z Republiko Slovenijo ali loka/no skupnostlo ugotavlja na 
podlagi vpogleda v zernfjlsko knjigo . 

Geodetsko podjetie pri delitvi zernlllske parcele, ki je gozd, pridobi ustrezen akt za 
gradnjo Jayne Infrastrukture oziroma potrdilo lokalne skupnosti 0 namenski rabi 
zemljisCa v primeru, ee v javnem vpogledu podatek 0 namenski rabi zemljiMa ne 
obsta]a oziroma je vrsta narnenske rabe »druga zemlji§Ca«. 

Kopijo akta za gradnjo jayne infrastrukture oziroma potrdila lokalne skupnosti 0 

namenski rabi zemljisCa se priloz! elaboratu geodetske storitve. Ce kopije teh Iistin ne 
bode prilozene elaboratu geodetske storitve, jlh mora pridobitl geodetska uprava v 
upravnem postopku po uradni dolznostt (kar bo vplivalo na podaljsanie casa za 
resevanjezadeve). 

Pri vlozitvi zahteve za delitev zemljiske parcele, ki je gozd in je manjsa od 5 hektarjev, 
obmoena geodetska uprava oziroma geodetska pisarna preveri: 

1. ali je lastnik oziroma solastnik parcele Republika Siovenija ali lokalna skupnost 

2. ali se parcelacija izvaja na podlagi akta za gradnjo jayne infrastrukture 

Ce ugotovi, da je lastnik oziroma solastnik take parcale, ki se deli, Republika Siovenija 
ali lokalna skupnost, oziroma ee ugotovi, da je delitev take parcele potrebna zaradi 
gradnje jayne infrastrukture, izvede upravni postopek evidentiranja parcelacije v 
zemlliskem katastru. 

Ce ne gre za primer iz 1. ali 2. tocke, obmo~na geodetska uprava ozlroma geodetska 
pisarna preveri ~e: 

3. podatek 0 namenski rabi zemljisCa. 

Ce ugotovi, da je na celotni zemljiski parceli dolocena namenska raba gozd, zahtevo 
za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije v zemljlskem katastru 
ZAVRNE. 



Ce ugotovi, da je Ie del takega zemljisCa uvrscen v namensko rabo gozd. izvede� 
upravni postopek evidentlranja parcelacije tistega dela take parcels, kjer je parcelaclja� 
dovoljena (kl ni uvrscen v namensko rabo gozd).� 

Pripravil:� 
Urad za nepremlcntne� 

Fra c Ravnihar 
direktor Urada za nepremlcnlne 

Poslano: 
1.� naslovnikom 
2.� Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, Ljubljana 

(gp.mkgp@gov.si) 
3.� GURS. Glavni urad. Sluzba za pravne zadeve 
4.� dokumentamo gradivo. tu 


