
 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
 
Številka: 353-21/2018 
Datum: 28. 2. 2019 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

Predlog  

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 

Predlog Sklepa o spremembi poteka meje  

med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Šempeter-Vrtojba 

 

Gradivo za obravnavo na seji 4. redna seja 

Točka dnevnega reda 10. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljavec gradiva 
Boštjan Frančeškin, strokovni sodelavec za okolje in 
prostor ter civilno zaščito 

Poročevalec/ka 
Boštjan Frančeškin, strokovni sodelavec za okolje in 
prostor ter civilno zaščito 

Pristojno delovno telo Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
 
Priloge: 
 
-  Predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino 

Šempeter-Vrtojba 
 



 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

Na podlagi 2. odstavka 27. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 

47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18) in 17. člena Statuta Občine 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je občinski svet Občine 

Miren-Kostanjevica na ____ seji dne __________ sprejel 

 

SKLEP 

o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Šempeter-

Vrtojba 

1. člen  

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi spremembo poteka meje med Občino Miren-

Kostanjevica in Občino Šempeter-Vrtojba, tako da se deloma prenese: 

-parceli številka: 3599 in 3562/2 obe k.o. 2316-Vrtojba, iz območja Občine Miren-

Kostanjevica in priključi območju Občine Šempeter-Vrtojba; 

-parceli številka: 3596 in 3597 obe k.o. 2316-Vrtojba, iz območja Občine Šempeter-Vrtojba in 

priključi območju Občine Miren-Kostanjevica; 

In v celoti prenese: 

-parceli številka: 2239 in 3562/1 obe k.o. 2316-Vrtojba, iz območja Občine Miren-

Kostanjevica in priključi območju Občine Šempeter-Vrtojba; 

-parcelo številka: 2244 k.o. 2316-Vrtojba, iz območja Občine Šempeter-Vrtojba in priključi 

območju Občine Miren-Kostanjevica; 

2. člen 

Spremembe poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Šempeter-Vrtojba 
navedene v 1. členu tega sklepa se potrdi v vsebini kot je navedeno v Sprememba občinske 
meje Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) številka 183_189-1 z dne 22.2.2019. 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.: 353-21/2018 

Datum:  

                Župan 

Mauricij Humar 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3564
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0277


 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) je z dopisom št. 35321-

3/2018-2, z dne 30. 7. 2018, Občino Miren-Kostanjevica obvestila, da je pripravila predlog 

poteka mej občin glede na meje parcel v zemljiškem katastru v skladu z 27. členom Zakona 

o spremembah zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 7/18) in na spletnih straneh 

zagotovila podatke, programsko opremo za pregled podatkov in posredovanje predlogov 

sprememb. V skladu s 27. členom navedenega zakona lahko občine posredujejo 

spremembe predloga do 30. januarja 2019. 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 GURS 

evidentirana potek meje v zemljiškem katastru in registru prostorskih enot po predlogu, ki ga 

je dopolnila 25. 8. 2018. Vse spremembe poteka mej občin po 30. januarju 2019 bo občina 

lahko izvedla po postopkih spreminjanja mej občin, določenih z 112. členom Zakona o 

evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06, 65/07-odl.US, 79/12-odl.US, 61/17-ZAID in 

7/18). 

Z Občino Šempeter-Vrtojba smo se uskladili glede poteka mej in sicer: 
- parcela št. 3599 k.o. Vrtojba bo v celoti na območju Občine Šempeter-Vrtojba, razen v 

skrajno južnem delu, kot je prikazano na podrobni skici sprememb. Dogovorjena 
sprememba bi omogočala povezavo dveh javnih poti (604/1 in 604/5 obe k.o. Bilje), saj 
parcela 604/1 k.o. Bilje pomeni dostopno pot do obstoječih objektov in parcel v k.o. Bilje. 
Po določitve predlagane meje bi uredili meje parcel 604/1 k.o. Bilje in parc. št. 3599 k.o. 
Vrtojba s postopkom ureditve meje. Parcelacija ne bi bila potrebna; 

- južni del parc. št. 3596 k.o. Vrtojba se priključi območju Občine Miren-Kostanjevica 

(potrebna parcelacija), parc. št. 2239 k.o. Vrtojba se se priključi območju Občine 

Šempeter-Vrtojba, parc. št. 3562/1 k.o. Vrtojba ostane na območju Občine Šempeter-

Vrtojba, parc. št. 3562/2 k.o. Vrtojba pretežni severni del ostane na območju Občine 

Šempeter-Vrtojba, južni del ostane na območju Občine Miren-Kostanjevica (potrebna 

parcelacija), parc. št. 2240, 2242 obe k.o. Vrtojba ostaneta na območju Občine Miren-

Kostanjevica, parc. št. 2244 k.o. Vrtojba se priključi območju Občine Miren-Kostanjevica. 

Dodatno smo uskladili prenos južnega dela parc. št. 3597 k.o. Vrtojba, se priključi na 

območje Občine Miren-Kostanjevica (potrebna parcelacija), saj bi naveden del parc. št. 

zaokrožil dostop do hiš na parc. št. 2240 in 2242 k.o. Vrtojba (Bilje 139, 139 b). 

Pripravil: Boštjan Frančeškin 

 

Priloge: 

- Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) številka 183_189-1 z dne 22.2.2019 


