Datum:

05.02.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE BOROVNICA

ZADEVA: SKLEP O SPREMEMBI POTEKA MEJE MED OBČINO
BOROVNICA IN OBČINO BREZOVICA
PRAVNA PODLAGA: Zakon o spremembah zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l.
RS, št. 7/18) in Statut občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/16)
NAMEN: Obravnava in sprejem
POROČEVALEC: Bojan Čebela, župan občine Borovnica in Sonja Osredkar, občinska
uprava

OBRAZLOŽITEV:
Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) je v juliju 2018 na občine
naslovila obvestilo, da je skladno s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o evidentiranju nepremičnin, ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18) pričela s
postopkom usklajevanja mej občin z mejami zemljiškega katastra.
Meje občin in meje parcel v zemljiškem katastru namreč niso usklajene, saj je njihovo
evidentiranje in kasnejše vzdrževanje potekalo v različnih postopkih in na različnih
geodetskih podlagah.
GURS je na spletnih straneh zagotovila podatke (s predlogi novih, usklajenih mej občin),
programsko opremo za pregled podatkov in orodje za posredovanje predlogov
sprememb.
V gradivu, do katerega lahko občine dostopajo na spletu, so že prikazane nove meje
občin, ki jih je določila GURS.
Zakon določa postopek usklajevanja, ki je enkraten in je namenjen vzpostavitvi
urejenega stanja podatkov o mejah občin v zemljiškem katastru.
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o spremembah zakona o evidentiranju
nepremičnin (ZEN-a, Ur. l. RS, št. 7/18) je Geodetska uprava Republike Slovenije (v
nadaljevanju: GURS) pripravila predlog poteka mej občin z namenom zagotavljanja
usklajenega poteka mej občin z mejami parcel v zemljiškem katastru.

V skladu z drugim odstavkom 27. člena navedenega zakona lahko občine posredujejo
spremembe predloga do 31.03.2019 (prvotni rok je bil 30. januarja 2019, kateri pa je
bil podaljšan), pri čemer v novem predlogu potega mej občin lahko predlagajo
drugačen zaris poteka mej občin samo na območju, ki v širini 200 m poteka na vsaki
strani meje, predlagane s strani GURS v predlogu poteka mej občin.
Nov predlog poteka mej občin morajo potrditi pristojni organi (občinski svet)
udeleženih občin oz. obeh občin, kjer bodo predlagane spremembe meje.
V kolikor GURS od občin ne bo prejel novega predloga poteka mej občin, se bo
upošteval predlog GURS in se bo potek meje občin evidentiral v zemljiškem katastru na
podlagi le tega.
Strokovne službe občine Borovnica in občine Brezovica smo pregledale pridobljene
podatke GURS s predlogom meje občin ter ugotovile, da je predmet usklajevanj parc.
št. 253/3 k.o. 2005 Breg, ki se nahaja po predlogu GURS na območju Občine Brezovica.
Navedena nepremičnina se nahaja znotraj 200 m pasu, v katerem je omogočen
drugačen zaris poteka mej občin.
Na osnovi uskladitve smo pripravili predlog sprememb:
Prenos iz območja Občine Brezovica v območje Občine Borovnica
-

parcela 253/3 k.o. 2005 Breg, površina 188 m2, po namenski rabi najboljše
kmetijsko zemljišče

Predmetna parcela se nahaja v katastrski občini 2005 Breg in je zajeta v prostorskih
aktih Občine Borovnica. Občina Brezovica predmetnih parcel nima v svojih prostorskih
aktih, saj sta obe občini že do sedaj uporabljali za mejo svojih prostorskih aktov mejo
katastrskih občin.
Sklepne ugotovitve:
a) Predlog GURS se popravi tako, da je osnova za mejo med občinama meja med
katastrskima občinama.
b) Predlagana sprememba ne povzroča sprememb prostorskih aktov nobene od občin.
Na podlagi predmetnega dogovora o uskladitvi mej občin je bil 21.11.2018 s strani
Občine Brezovica posredovan predlog sprememb GURS-a zaradi pregleda podatkov
sprememb. Podatki so bili primerni, zato je GURS poslal obema občinama obrazec
Spremembe občinske meje, ki je namenjen obravnavi in sprejetju na občinskem svetu.

Predlagamo, da Občinski svet občine Borovnica sprejme naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme sklep o spremembi poteka meje med
Občino Borovnica in Občino Brezovica.

Pripravila: Sonja Osredkar

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan Čebela

Priloga:
- Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) s pregledno in podrobno skico sprememb

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju
nepremičnin (Ur. l. RS, št. 7/18) in Statuta Občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/16) je
Občinski svet Občine Borovnica na svoji _____________redni seji dne
__________________ sprejel

SKLEP
o spremembi poteka mej med Občino Borovnica in Občino Brezovica

I.
Meje med Občino Borovnica in Občino Brezovica se spremeni tako, da se:
1. Prenese iz območja Občine Brezovica in vključi v območje Občine Borovnica:
- parc. št. 253/3 k.o. 2005 Breg

II.
Sprememba meje navedena v točki I. tega sklepa se potrdi v vsebini kot je navedena v
obrazcu 1 – Sprememba občinske meje, številka 8_5-1 z dne 30.11.2018.

III.
Ta sklep se objavi po sprejemu sklepov obeh občin o spremembi poteka meje kot to
izhaja iz obrazca 1 – Sprememba občinske meje, številka 8_5-1 z dne 30.11.2018.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka:
Datum:

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan Čebela

Številka: 3530021/2018-3
Datum: 06.02.2019

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE BOROVNICA

ZADEVA: SKLEP O SPREMEMBI POTEKA MEJE MED OBČINO BOROVNICA IN OBČINO
BREZOVICA
Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja, je na 1. seji
dne 06.02.2019 obravnaval Sklep o spremembi poteka meje med Občino Borovnica in Občino
Brezovica ter sprejel naslednji

SKLEP: Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja
predlaga Občinskemu svetu Občine Borovnica, da sprejme Sklep o spremembi poteka meje
Občino Borovnica in Občino Brezovica.

PREDSEDNIK ODBORA
Aljoša Žerjav l.r.

