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Številka: 604-21/2018 

Datum: 2.8.2018 

 

 

Združenje občin Slovenije in Geodetska uprava RS vabita na 

predstavitev 
 

 

POSTOPEK USKLAJEVANJA MEJ OBČIN Z 
MEJAMI PARCEL 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin, 

ZEN-A (Uradni list RS št. 7/18), v 27. členu določa način uskladitve poteka 

mej občin z mejami parcel. 

Obstoječi podatki o mejah občin v registru prostorskih enot in podatki o 

pripadnosti parcel posamezni občin vodeni v zemljiškem katastru niso 

skladni. Zato je z ZEN-A določen poseben enkraten postopek uskladitve 

podatkov o mejah občin v obeh evidencah. 

Geodetska uprava Republike Slovenije je za usklajevanje podatkov 

pripravila predlog poteka mej občin in programsko opremo za spreminjanje 

predlaganega poteka mej. 

 

Za učinkovito izvedbo usklajevanja podatkov vabimo občine, ki se še niste 

udeležile predstavitve ali pa bi želeli obnoviti mogoče že slišano, da se je 

udeležite na tokratnem terminu. 

 

Predstavitev bo obsegala naslednje teme: 

 način izdelave predloga poteka mej občin, 

 pregled in priprava sprememb predloga poteka mej občin po 

mejah parcel in potrditev podatkov, 

 tehnična izvedba (prevzem podatkov, inštalacija programske opreme, prikaz in pregled podatkov, 

priprava sprememb poteka mej, pregled sprememb, posredovanje sprememb), 

 predstavitev testnega usklajevanja, 

 odgovori na vprašanja. 

 

Predstavitev je namenjena predvsem tehnični izvedbi usklajevanja. Zato predlagamo, da se predstavitve 

udeležijo osebe, ki bodo pregledale pripravljene podatke, jih predstavile pristojnim organom v občini, ki bodo o 

njih odločali in pripravile morebitne spremembe meja občin.  

KJE?  

Dvorana Državnega 

sveta, Šubičeva 4, 

Ljubljana 

 

KDAJ?  

13.9. 2018  od 9:30 

do 13:00 

 

Predavajo: 

predstavniki 

Ministrstva okolje 

in prostor- GURS 

 

PREDSTAVITEV JE 

BREZPLAČNA 
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Morebitne predloge sprememb poteka mej občin morajo pred formalnim posredovanjem Geodetski upravi 

Republike Slovenije potrditi pristojni organi občin.  

 

Geodetska uprava Republike Slovenije bo takoj po izvedenem posvetu vsem občinam posredovala formalni 

dopis o pripravljenih podatkih s pozivom za pregled podatkov in za posredovanje novega predloga poteka mej, 

če se s predlogom Geodetske uprave Republike Slovenije ne strinjajo. Rok za posredovanje spremenjenega 

poteka mej bo 30. januar 2019. 

 

V primeru da občina ne  bo predlagala novega predloga poteka meje občin potrjenega s strani obeh sosednji 

občini, bo potek meje občin evidentiran v zemljiškem katastru in registru prostorskih enot na podlagi predloga 

poteka mej občin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. 

 

 

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

 

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi 

izobraževanja. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 
Anton Kupic, generalni direktor GURS 
 

Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

