
PRAVA OBRAVNAVA 

 

Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odločba US), 12. 
člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list 
RS, št. 25/08), 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) in 23. člena Statuta 
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10-UPB) je Občinski svet Občine Žiri na __. redni seji dne 
_________ in Občinski svet Občine Idrija na __. redni seji dne ____________ sprejel 

O D L O K  
o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra 

 
1. člen 

Meja med območjem naselja Žirovnica in naseljem Sovra se spremeni tako, da se del naselja 
Žirovnica, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 907, 909 in 75/3.S v katastrski občini 2360 
Vrsnik I odcepi od naselja Žirovnica (Občina Idrija) in priključi k naselju Sovra (Občina Žiri) v 
katastrsko občino 2024 Vrsnik II. 

2. člen 

Spremembo območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru prostorskih enot. 

3. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
Št. 00406-1/01 
Idrija, dne  

Župan  
Občine Idrija 
Bojan Sever 

 
 

Št.  
Žiri, dne  

Župan  
Občine Žiri 
Janez Žakelj 

 
 
Obrazložitev: 
 
Stranka Tratnik Ivan, lastnik parcel 907, 909 in 75/3.S, vse k.o. Vrsnik I, je pri Občini Idrija in pri 
Območni Geodetski Upravi Nova gorica, podal vlogo za spremembo meje naselja Žirovnica.  
Stranka predlaga izločitev hišne številke Žirovnica 12 iz naselja Žirovnica in priključitev k naselju 
Sovra. Parceli na katerih stoji stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje naj se  priključita naselju 
Sovra. 
Predlog utemeljuje s tem, da so omenjene parcele nekoč že spadale pod ozemlje sosednje občine in 
bile zajete v naselju  Sovra (njegov objekt še vedno nosi hišno številko Sovra 5), ki  spada k občini 
Žiri.  
V postopku spremembe meje naselja Žirovnica in Sovra bi se spremenila meja Občine Idrija in Občine 
Žiri. Površina Občine Idrija bi se z omenjeno spremembo zmanjšala za površino izločenih parcel 
75/3.S, 907 in 909, vse k.o. Vrsnik I, in sicer za 3596 m2.  
 
Za začetek postopka spremembe meje naselja je bilo podano soglasje občin Idrija in Žiri. 
 



PRAVA OBRAVNAVA 

 

Glavni urad Geodetske uprave RS je izdelal elaborat predvidenih sprememb in podal mnenje k 
grafičnim prilogam predlagane spremembe.  
 
Spremembe se potrdijo s sprejetjem odloka s strani občinska sveta Občine Idrija in Občine Žiri. 
 
 
Občinskemu svetu Občine Žiri se predlaga v sprejem naslednji SKLEP: 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet občine Žiri soglaša z prenosom parcele št. 907, 909 in 75/3.S, vse k.o. 
Vrsnik I (občina Idrija) v k.o. Vrsnik II (občina Žiri). 

2. Občinski svet Občine Žiri sprejeme Odlok o spremembi meje med naseljema Sovra in 
Žirovnica. 

 
 
 
 
 
 
        ŽUPAN  
        Mag. Janez ŽAKELJ 
 


