
Osnutek uredbe
preambula1.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o  evidentiranju državne meje z Republiko 

Hrvaško izdaj Vlada Republike Slovenije 

okvirni naslov2.

U R E D B A o poteku mej naselij po državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z 
arbitražnim sporazumom

po sklopih opisano vsebino podzakonskega akta3.

Po evidentiranju državna meja z Republiko Hrvaško v skladu s končno razsodbo 
arbitražnega sodišča posamezna zemljišča preidejo v državno ozemlje Republike 
Slovenije, posamezna zemljišča pa preidejo iz državnega ozemlja Republike Slovenije. 
Skladno s temi spremembami se na teh območjih spremenijo tudi meje naselij. Uredba 
določa spremembe mej naselij.

Uredba se nanaša na delo Geodetske uprave RS, ki na podlagi ZEN vodi potek občinskih 
mej v registru prostorskih enot ter na obmejne občine ob meji z Republiko Hrvaško, 
katerih območje se spremeni zaradi spremembe mej naselij. 

Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

normativni del.4.

1. člen 

Uredba določa spremembo mej naselij po določitvi državne meje z Republiko Hrvaško  v 
skladu s končno odločbo arbitražnega sodišča.

2. člen 

(1) Meje naselij, ki so mejna naselja z Republiko Hrvaško potekajo po tej meji.

(2) Z mejo po arbitražnem sporazumu so na območjih naslednjih naselij zemljišča prešla iz 
državnega ozemlja:
Našteta bodo vsa naselja, na območju katerih je najmanj del parcele prešel iz državnega 
ozemlja – območja naselij so se zmanjšala.

(3) Z mejo po arbitražnem sporazumu so na območjih naslednjih naselij zemljišča prešla v
državno ozemlje:
Našteta bodo vsa naselja, na območju katerih je najmanj del parcele prešel v državno 
ozemlje – območja naselij so se povečala.

3. člen 

(1) Če so z mejo po arbitražnem sporazumu zemljišča prešla v ali iz državnega ozemlja in na 
območju teh zemljišč poteka meja, meja med temi naselji poteka do državne meje.

(2) Potek meje med naselji iz prvega odstavka tega člena je prikazan v Prilogi  te uredbe.

4. člen 



Meje naselij določene po tej uredbi Geodetska uprava Republike Slovenije evidentira v 30 
dneh po uveljavitvi uredbe v registru prostorskih enot.

5. člen 

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 



Priloga uredbe

Navedena sta samo primera prikazov sprememb mej naselij, glede na to ali so zemljišča 
prešla iz ali v območje države.

Primer meje naselja, ko zemljišča preidejo iz območja države:

Meja med naseljem Parecag in Sečovlje

Primer meje naselja, ko zemljišča preidejo v območje države:

Meja naselja Brezovec-del
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