
 

Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101 

 

 

 

Na podlagi 2. odstavka 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 8. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, 
št. 85/13 – spremembe in dopolnitve 48/15, 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 
__. redni seji, dne ____________________, sprejel 
 
 

SKLEP 
o spremembi občinske meje z Občino Idrijo 

 
 

1. člen 

 
Meja med Občino Gorenja vas - Poljane in Občino Idrija se spremeni tako, da se: 
 
- parcela štev. 1133, k. o. Spodnja Kanomlja priključi Občini Idrija,  

- parcela štev. 1135, k. o. Spodnja Kanomlja priključi Občini Idrija in 

- parcela štev. 1166, k. o. Spodnja Kanomlja priključi Občini Idrija. 

 
2. člen 

 
Sestavni del tega sklepa je Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) štev. 36_27-1 z dne 15.01.2019. 
 

3. člen 

 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema. 
 
 
Številka:  
Datum:  
 
       Milan Janez Čadež 
       župan 

 

Priloga 

OBRAZLOŽITEV 

Podatki o mejah občin in mejah zemljiških parcel v praksi niso usklajeni. Pri uporabi podatkov se je 

neusklajenost mej občin in mej parcel izkazala kot problematična. Iz teh razlogov je Geodetska 

uprava RS (GURS) naložila Geodetskemu inštitutu Slovenije (GIS) izvedbo naloge »Uskladitev meja 

občin z mejami parcel«. Namen naloge je bil izvesti postopek usklajevanja meja občin z mejami 



parcel, ki je enkraten postopek in je namenjen vzpostavitvi urejenega stanja podatkov o mejah občin 

v zemljiškem katastru. 

Pravna podlaga za usklajevanje meja občin je podana v 27. členu Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin, ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18), pravna podlaga za 

vzdrževanje tako usklajenih meja pa v 3. členu istega zakona. 

 

 GIS je z namenom izvedbe naloge pripravil predlog poteka usklajenih mej občine z mejami parcel ter 

pozval občine k pregledu predloga in usklajevanju. Predloge meja je vsaka občina usklajevala z vsako 

posamezno sosednjo občino.  

 

V ta namen smo skupaj z Občino Idrija predlagali spremembo meje med občinama na način, da 

poteka po meji današnjih katastrskih občin, torej po meji katastrske občine Spodnja Kanomlja na 

strani občine Idrija. 

 

Predlog sklepa: Sprejme se Sklep o spremembi občinske meje z občino Idrijo v predlaganem besedilu. 

 

 

 

Pripravil: 

Gašper Čadež 

 

 

 

 


