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3. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 27. 3. 2019 
 
 
 
ZADEVA: GRADIVO ZA 9. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA 

NASLOV: PREDLOG SKLEPA 
O USKLADITVI MEJ OBČINE ZREČE Z MEJAMI 

ZEMLJIŠKIH PARCEL 
PREDLAGATELJ: Župan  

PRAVNA 
PODLAGA: 

27. člen Zakona o spremembah Zakona o evidentiranju 
nepremičnin (ZEN-A) 
29. člen Zakona o lokalni samoupravi 
19. člen Statuta Občine Zreče 

NAMEN: Predlog za sprejem 

GRADIVO 
PRIPRAVILA: 

 
Katjuša Črešnar 

POROČEVALEC: Štefan Posilovič 

STALIŠČA 
PRISTOJNIH 
KOMISIJ: 

Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve je na 2. 
redni seji, dne 14. 3. 2019 obravnavala predlog Sklepa o uskladitvi 
mej občine Zreče z mejami zemljiških parcel in nanj ni imela 
pripomb. 
Statutarno pravna komisija je na 1. redni seji, dne 13. 3. 2019 
obravnavala predlog Sklepa o uskladitvi mej občine Zreče z 
mejami zemljiških parcel. Komisija predlaga Občinskemu svetu 
Občine Zreče, da sprejme predlog Sklepa o uskladitvi mej občine 
Zreče z mejami zemljiških parcel v predlagani obliki. 

PREDLOG 
SKLEPA: 

Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme predlog 
Sklepa o uskladitvi mej občine Zreče z mejami zemljiških 
parcel v predlagani obliki. 

http://www./
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I. SPLOŠNO 

PRAVNA PODLAGA:  

 27. člen Zakona o spremembah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) 
(Uradni list RS, št. 7/18) 

 29. člen 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), 

 19. člen Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18)  
 

OBRAZLOŽITEV:  
1. Razlogi za sprejetje sklepa 
Meje občin se vodijo v registru prostorskih enot. Povezava s parcelami je nepopolna, ko 
leži parcela na območju dveh ali več občin ali pa so meje parcel in občin v evidencah 
neusklajene, čeprav so dejansko skladne. ZEN-A določa postopek usklajevanja, ki je 
enkraten in poenostavljen ter je namenjen vzpostavitvi urejenega stanja podatkov o 
mejah občin v zemljiškem katastru. 
  

2. Ocena stanja, cilji in načela sklepa 
Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) je z dopisom št. 35321-
3/2018-2, z dne 30. 7. 2018, Občino Zreče obvestila, da je pripravila predlog poteka mej 
občin glede na meje parcel v zemljiškem katastru v skladu z 27. členom ZEN-A. Občina 
lahko pripravi predlog sprememb,  predlagane spremembe morajo biti skladne z določili 
zakona in potrjene s strani pristojnih organov obeh občin, kjer bodo predlagane 
spremembe. V kolikor predlog uskladitve meje ne bo potrjen s strani obeh občinskih 
svetov, bo v veljavi ostal predlog GURS. Spremembe poteka mej po 31.3.2019 bo občina 
lahko izvedla po postopkih spreminjanja mej, kot to določa predpis o evidentiranju 
nepremičnin. 
 
Na podlagi navedenega je usklajevanje potekalo med občinskimi strokovnimi službami. 
Predlagano je bilo, da se predlog GURS spremeni, in sicer:  

- Zemljišče parc. št. 132/3 k.o. 1106-Bezina (površina 433 m2) je bilo grafično 
prikazano kot del Občine Zreče. Ker poteka meja med občinama po katastrski 
občini k.o. 1106-Bezina, se predlaga, da se parcela št. 132/3 k.o. 1106-Bezina 
nahaja v Občini Slovenske Konjice. 

 
3. Ocena finančnih in drugih posledic 
Sprejem sklepa in uskladitev predloga  meje občine nima neposrednih finančnih posledic 
na proračun Občine Zreče. 

 
4. Predlog 
Na podlagi navedenega se predlaga Občinskemu svetu Občine Zreče, da sprejme sklep 
o uskladitvi meje Občine Zreče z mejami zemljiških parcel, kot je predstavljeno v 
obrazcu, ki ga je pripravil Geodetski inštitut. 
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II. PREDLOG SKLEPA 
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Na podlagi 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. člena Zakona o spremembah zakona o evidentiranju nepremičnin 
(Uradni list RS, št. 7/18) in 19. člena Statuta Občine Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 1/16 in 26/18) je Občinski svet Občine Zreče na .... redni seji dne ...... sprejel 
naslednji 
 

S K L E P 
o uskladitvi mej Občine Zreče z mejami zemljiških parcel 

 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Zreče sprejeme sklep o spremembi medsebojne meje med občinami 
Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Vitanje, Lovrenc na Pohorju, Vojnik in 
Mislinja, kot ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 27. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 
7/18). 
 

2. člen 

Občinski svet Občine Zreče uskladi mejo občine po mejah zemljiških parcel z Občino Slov. 
Konjice, kot je predstavljena v Obrazcu 1, št. 114_144-1 z dne 14.2.2019, ki je priloga tega 
sklepa. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 353-0010/2019 
Datum: 

 
    Župan Občine Zreče, 

mag. Boris PODVRŠNIK 
 

http://www./
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356

