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Številka:  478-10/2015-211 

Datum:  14.03.2017  

 

Zadeva:  IZVAJANJE 13. IN 14. ČLENA ZAKONA O CESTAH  - OBVESTILO 

 

 

Spoštovani,  
 
v povezavi z obvestilom Geodetske uprave RS št. 35311-7/2017-1 z dne 13.2.2017 

»Obvestilo – sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije glede Zakona o cestah – 
ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 in nasl.)« se je tukajšnje ministrstvo kot pristojno 
resorno ministrstvo za področje zakona o cestah v sodelovanju z Geodetsko upravo 

Republike Slovenije podrobneje seznanilo s potrebnim upoštevanjem spremenjene 
prakse v odločitvah sodišč v geodetskih upravnih postopkih, ki jih vodi Geodetska 
uprava. Pri tem gre predvsem za sodbi Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, opr.št. 

II U 344/2014-17 z dne 25.2.2015 in Upravnega sodišča, oddelka v Celju, opr.št. IV U 
212/2015-13 z dne 23.11.2016, s katerima je Upravno sodišče razsodilo v upravnem 
sporu, v katerem so tožeče stranke izpodbijale odločbi Geodetske uprave Republike 

Slovenije, ki sta bili izdani na podlagi 13. oziroma 14. člena ZCes-1. 
 
V nadaljevanju tukajšnje ministrstvo pristojnim upravljavcem javnih cest daje naslednja 

pojasnila  z namenom in priporočilom, da jih upravljavci javnih cest upoštevate pri 
izvajanju 13. oziroma 14. člena Zakona o cestah.  
 
Sporočamo, da je Geodetske uprava izrazila razumevanje do težav pri izvajanju 
Zakona o cestah do te mere, da bo za vloge oz. zahtevke za evidentiranje parcelacij 
oziroma urejanja mej po Zakonu o cestah, ki bodo vloženi pred 20.3.2017, izvedla 
postopek na podlagi priloženega elaborata. Uradna oseba, ki vodi konkreten upravni 
postopek, bo po pregledu stanja, izkazanega v listinah priloženega elaborata, skrbno in 
kritično ocenila, ali so glede na ugotovljeno dejansko stanje potrebne morebitne 
spremembe in dopolnitve elaborata. V primeru ocene, da bo dopolnitev/sprememba 
elaborata pripomogla racionalni, učinkoviti in hitrejši rešitvi zahteve, bo pozvala 
upravljavca javne ceste, da v postavljenem roku posreduje dopolnjen/spremenjen 
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elaborat, in mu predlagala/priporočila, da od strank - lastnikov zemljišč - pridobi izjave 
volje, ki se priloži dopolnjenemu/spremenjenemu elaboratu.  
   

V primeru vložene pritožbe lastnika zemljišča zaradi nestrinjanja z upravnim 
postopkom (zoper odločbo GURS), bo geodetska uprava o tem vedno obvestila 

upravljavca javne ceste in ga pozvala, da v postavljenem roku posreduje morebitne 
spremembe/ dopolnitve elaborata oziroma jo obvesti o morebitni spremembi vložene 
zahteve. Če tega ne bo storil, bo Geodetska uprava odločila v skladu s predpisi in 

sodno prakso. 
 
Zahtevke, ki bodo vloženi na geodetski upravi od vključno 20.3.2017 dalje bo 

Geodetska uprava presojala v skladu z usmeritvami sodbe Upravnega sodišča in 
odločitvami drugostopenjskega organa (Ministrstva za okolje in prostor). Pri izvedbi 
geodetskih storitev je glede na opozorila sodišč, potrebna posebna pozornost glede  

volje lastnikov zemljišč, po katerih teče cesta. 
 
 

S spoštovanjem, 
 
mag. Bogdan Pezdirc 

sekretar 
mag. Darja Kocjan 

generalna direktorica 

 
 
 

 
 
Poslati (naslovnikom – po elektronski pošti):  

- Direkcija RS za infrastrukturo: gp.drsi@gov.si 
- Združenje mestnih občin: zmos@koper.si 
- Združenje občin Slovenije: info@zdruzenjeobcin.si 

- Skupnost občin Slovenije: info@skupnostobcin.si 
- Geodetska uprava RS: Pisarna.gu@gov.si 
- dokumentarno gradivo, tu 
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