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OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA
ZADEVA: Uskladitev občinskih mej
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v obravnavo in sprejem sklep o
uskladitvi mej Občine Hrpelje-Kozina z mejami zemljiških parcel.
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Andrej Bolčič, direktor občinske uprave
Pravna osnova:
27. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin, ZEN-A
(Uradni list RS, št. 7/18) ter 8. in 16. člen Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št.
51/15).
Obrazložitev :
Geodetska uprava Republike Slovenije je občine obvestila, da izvaja projekt Uskladitev poteka
mej občin z mejami parcel v skladu z 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A). Obstoječi podatki o mejah občin v registru prostorskih
enot in podatki o pripadnosti parcel posameznih občin, vodeni v zemljiškem katastru niso
skladni. Geodetska uprava Republike Slovenije je za usklajevanje podatkov pripravila predlog
poteka mej občin in programsko opremo za spreminjanje poteka mej.
V skladu s 27. členom navedenega zakona lahko občine posredujejo spremembe predloga.
Predlagane spremembe morajo biti skladne z določili zakona in potrjene s strani pristojnih
organov obeh občin, kjer bodo predlagane spremembe. Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni oz.
spremembe ne bodo posredovane, bo Geodetska uprava RS evidentirala potek meje v
zemljiškem katastru in registru prostorskih enot po predlogu, ki ga je dopolnila 25. 8. 2018.
Po prejemu predloga poteka mej občin s strani GURS-a, je Občina Hrpelje-Kozina, predlog
poteka občinske meje med občino Hrpelje-Kozina in občinami na katere meji natančno
pregledala. Ugotovljeno je bilo, da predlog meje poteka po parcelnih mejah, kot to določa
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), razen

popravkov z občino Divača, kot so navedeni v spodnjih alinejah, ter grafično prikazani v
prilogi:
- Skica A: Občina Hrpelje–Kozina in občina Divača sta se dogovorili, da zemljišče s parc.
št. 17, k.o. Artviže pripada občini Hrpelje–Kozina v celoti, zemljišče s parc. št. 350/1,
k.o. Vareje pa pripada občini Divača v celoti.
Ostala prekrivanja in neusklajenost na tem delu je GURS do danes že odpravila.
-

Skica B: GURS je v svojem predlogu del zemljišča s parc. št. 672/1, k.o. Misliče
dodelila občini Hrpelje– Kozina. Nepremičnina v naravi predstavlja vodotok. Občina
Hrpelje–Kozina in občina Divača sta se dogovorili, da parc. št. 672/1, k.o. Misliče
pripada občini Divača v celoti.

-

Skica C: Občina Hrpelje–Kozina in občina Divača sta se dogovorili, da parc. št. 2507,
k.o. Kozjane večinoma pripada občini Divača z izjemo v delu ob parc. št. 816/1, k.o.
Kozjane. Parc. št. 816/1, k.o. Kozjane pripada delno občini Divača in delno občini
Hrpelje-Kozina in sicer na način, da se mejo določi po stanju v naravi, po osi vodotoka.
Potek meje občin na omenjenem območju po predlogu GURS seka gospodarsko
poslopje zaradi slabega zemljiško katastrskega prikaza. Gospodarsko poslopje je del
kmetijskega gospodarstva v občini Hrpelje-Kozina, zato se predlaga potek nove meje
občin, kot je prikazano.

Postopek uskladitve meje občin z mejami parcel je za občino Hrpelje-Kozina izvedlo
Geodetsko podjetje Sežana d.o.o..
Ocena finančnih in drugih posledic:
Sprejem sklepa in uskladitev predloga meje občine nima neposrednih finančnih posledic na
proračun.

Pripravila:
Romina Poles
Poslovni sekretar

Priloga:
- Obrazec spremembe občinske meje
- Prikaz lokacije spremembe meje
- Skica predloga mej občin posredovana s strani GURS
- Predlog sklepa

županja
Saša Likavec Svetelšek
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), 27. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
evidentiranju nepremičnin, ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18) ter 8. in 16. člena Statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015), je Občinski svet Občine Hrpelje Kozina na svoji __. ____. redni seji dne ________ sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme sklep o uskladitvi mej Občine
Hrpelje-Kozina po mejah zemljiških parcel z Občino Divača, kot je navedeno v
Obrazcu 1, štev. 19_35-1 z dne 19.10.2018, ki je priloga temu sklepu.
2.
Sklep Občinskega sveta je podlaga za popravek mej med občinama, ki jo v
nadaljevanju, po prejemu predlagane sklepa, izvede Geodetska uprava Republike
Slovenije.

županja Občine Hrpelje-Kozina
Saša Likavec Svetelšek

-

Sklep prejme:
- zadeva;
- arhiv, tu

