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Premoženjsko pravne zadeve 



 
Številka:  478-0037/2013  
Datum:    26. 11. 2019 
 
OBČINSKI SVET OBČINE 
C E R K N I C A 
 
ZADEVA: SKLEP o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena 
  
NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra (občinske ceste) 
  
ZAKONSKA PODLAGA: 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), 245. člen Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 3. in 39. čl. Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o 
občinskih cestah (Ur. RS, št. 41/99 in 91/2009), Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Cerknica (Ur. RS, št. 16/2011, 94/2011, 
14/2012 in 49/2016) in Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017-
uradno prečiščeno besedilo) 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Olga SMODILA - višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
  
PREDLAGATELJ: Marko RUPAR - župan  
  
POROČEVALKA: Olga SMODILA - višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
  
MATIČNI ODBOR: Odbor za proračun in premoženje občine 
 
PREDLOG SKLEPA: kot v prilogi 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Pri zemljiščih, ki so predmet sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena je v zemljiški knjigi vknjižena lastninska pravica na Občino Cerknico. Vsa našteta 
zemljišča v naravi prestavljajo del kategoriziranih občinskih cest in del zemljišča na katerem je 
zgrajeno črpališče pod čistilno napravo Rakek. Glede na navedeno je potrebno v skladu z 
veljavno zakonodajo urediti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, kar dejansko so 
navedene nepremičnine, saj v naravi predstavljajo obstoječe občinske kategorizirane ceste (LC, 
JP) in objekt gospodarske javne infrastrukture. Občina Cerknica ima sprejet Odlok o občinskih 
cestah (Ur. RS, št. 41/99 in 91/2009) in Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Cerknica (Ur. RS, št. 16/2011, 94/2011, 14/2012 in 49/2016). Javne ceste so prometne površine, 
ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, 
določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. 
 
Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske 
pravice s priposestovanjem ali drugih stvarnih pravic. 
 
Nadalje je v 39. čl. Zakona o cestah določeno, da so javne ceste državne in občinske ceste. 
Državne ceste so v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin. 
 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411


 

Od 1. 6. 2018 dalje to področje – pridobivanje statusa grajenega javnega dobra ureja 245. člen 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). 
 
V navedenem členu zakon pravi, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava. Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo 
zaznambo o javnem dobrem. 
 
Pravna posledica pridobitve statusa grajenega javnega dobra je, da na objektu oziroma 
njegovem delu ali na zemljišču, ki ima pridobljeni status grajenega javnega dobra, ni mogoče 
pridobiti lastninske ali kakšne druge stvarne pravice s priposestovanjem, prav tako pa ne more 
biti predmet izvršbe. 
 
Glede na veljavna določila zakonodaje in uskladitev zemljiškoknjižnega stanja je potrebno, da 
Občinski svet Občine Cerknica sprejme predlagani sklep. 
 
Iz zemljiškoknjižnih izpiskov za zemljišča, ki so navedena v sklepu je razvidno, da je v zemljiški 
knjigi vknjižena lastninska pravica na Občino Cerknica. Ker v naravi ta zemljišča predstavljajo 
kategorizirane občinske ceste in objekt gospodarske javne infrastrukture je potrebno urediti še 
zaznambo statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  
 
Navedeni sklep obsega: 

- katastrska občina 1681 BLOČICE parcela 57/2 (ID 6624989) - javna pot v naselju Bločice 
(JP 542764),  

- katastrska občina 1681 BLOČICE parcela 57/3 (ID 6624990) - javna pot v naselju Bločice 
(JP 542763),  

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 975/1 (ID 6739769) – del črpališča na 
kanalizacijskem sistemu Rakek, 

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 976/2 (ID 6739772) del črpališča na 
kanalizacijskem sistemu Rakek, 

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1144/1 (ID 6505095) - javna pot v naselju Rakek 
(JP 541701),  

-  katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1147/15 (ID 6505089), - javna pot v naselju 
Rakek (JP 541701),  

- katastrska občina 1655 KRANJČE parcela 116/29 (ID 6950253) - cesta v naselju Kranjče  
- katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 3037 (ID 6970998) - javna pot v naselju 

Cerknica, Casermanova ulica (JP 541321) in  
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1179/6 (ID 6502747), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1179/4 (ID 6502745), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1178/4 (ID 6502756),  
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1177/6 (ID 6502753), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1180/6 (ID 6502678), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1181/3 (ID 6502675), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1185/3 (ID 6502673), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1218/2 (ID 6502663), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1187/2 (ID 6502671), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1174/6 (ID 6502760), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1177/4 (ID 6502751) 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1188/3 (ID 6502667), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1180/4 (ID 6502749), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1208/7 (ID 6502666), vse naštete parcele v naravi 

predstavljajo javno pot v naselju Unec (JP 541632),  
- katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 151/1 (ID 7001870) – križišče dveh javnih 

poti v naselju Cerknica, Gerbičeva ulica, Partizanska cesta in Notranjska cesta (zemljišče 
pri krožišču Žajfenca). 

 
Občinskemu svetu za naštete nepremičnine predlagamo pridobitev statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena, kar dejansko navedene parcele so, saj v naravi predstavljajo občinske 
ceste po kateri se odvija promet in so po Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Cerknica (Ur. RS, št. 16/2011, 94/2011, 14/2012 in 49/2016) kategorizirane kot lokalne ceste in 
javne poti. Med predlaganimi parcelami sta tudi parceli na katerih je zgrajeno črpališče za 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


 

kanalizacijski sistem Rakek, ki leži na Rakeku pod čistilno napravo Rakek, kar spada med 
objekte gospodarske javne infrastrukture. 
 
S tem so izpolnjeni pogoji za podelitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v 
skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ki ureja pridobivanje statusa 
grajenega javnega dobra v 245. členu. 
 
Občinskemu svetu Občine Cerknica predlagamo v sprejem sklep, ki je priloga tega gradiva. 
 

Lokacije zemljišč, ki so predmet pridobitve statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 
 
Predmet pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – katastrska občina 1681 BLOČICE parcela 
57/2 (ID 6624989) in katastrska občina 1681 BLOČICE parcela 57/3 (ID 6624990)- javna pot v naselju Bločice (JP 
542764 in JP 542763) 

 
 
 
Predmet pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – katastrska občina 1659 RAKEK parcela 
975/1 (ID 6739769) in katastrska občina 1659 RAKEK parcela 976/2 (ID 6739772) - del črpališča na kanalizacijskem 
sistemu Rakek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


 

Predmet pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – katastrska občina 1659 RAKEK parcela 
975/1 (ID 6739769) in katastrska občina 1659 RAKEK parcela 976/2 (ID 6739772) - javna pot v naselju Rakek (JP 
541701) 

 
 
Predmet pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – katastrska občina 1655 KRANJČE parcela 
116/29 (ID 6950253) - cesta v naselju Kranjče  

 
 
Predmet pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 
3037 (ID 6970998) - javna pot v naselju Cerknica, Casermanova ulica (JP 541321) 

 



 

 
Predmet pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – katastrska občina 1660 UNEC parcela 
1179/6 (ID 6502747), katastrska občina 1660 UNEC parcela 1179/4 (ID 6502745), katastrska občina 1660 UNEC 
parcela 1178/4 (ID 6502756),  katastrska občina 1660 UNEC parcela 1177/6 (ID 6502753), katastrska občina 1660 
UNEC parcela 1180/6 (ID 6502678), katastrska občina 1660 UNEC parcela 1181/3 (ID 6502675), katastrska občina 
1660 UNEC parcela 1185/3 (ID 6502673), katastrska občina 1660 UNEC parcela 1218/2 (ID 6502663), katastrska 
občina 1660 UNEC parcela 1187/2 (ID 6502671), katastrska občina 1660 UNEC parcela 1174/6 (ID 6502760), 
katastrska občina 1660 UNEC parcela 1177/4 (ID 6502751), katastrska občina 1660 UNEC parcela 1188/3 (ID 
6502667), katastrska občina 1660 UNEC parcela 1180/4 (ID 6502749), katastrska občina 1660 UNEC parcela 1208/7 
(ID 6502666), vse naštete parcele v naravi predstavljajo javno pot v naselju Unec (JP 541632) 

 
 
Predmet pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 
151/1 (ID 7001870) – križišče dveh javnih poti v naselju Cerknica, Gerbičeva ulica, Partizanska cesta in Notranjska 
cesta (zemljišče pri krožišču Žajfenca) 

 
 
 
 
Gradivo pripravila: 
Olga Smodila,                                                                                                       župan 
Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve                                          Marko RUPAR 
 
 
 
 
 
PRILOGA:                                                                           
- predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
- https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=cerknica (spletna stran omogoča: vpogled na lego  
in potek cest) 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=cerknica


 
Številka: 478-0037/2013  
Datum:                                                                                 
 
 
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o občinskih cestah (Ur. 
RS, št. 41/99 in 91/2009), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica (Ur. RS, 
št. 16/2011, 94/2011, 14/2012 in 49/2016) in Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017-uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na ____ redni seji, dne ________, sprejel 
naslednji 
 
 

S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 
I. 

 
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da nepremičnine: 

 - katastrska občina 1681 BLOČICE parcela 57/2 (ID 6624989)   
- katastrska občina 1681 BLOČICE parcela 57/3 (ID 6624990 
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 975/1 (ID 6739769)  
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 976/2 (ID 6739772)  
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1144/1 (ID 6505095)  
-  katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1147/15 (ID 6505089)  
- katastrska občina 1655 KRANJČE parcela 116/29 (ID 6950253)  
- katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 3037 (ID 6970998)  
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1179/6 (ID 6502747), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1179/4 (ID 6502745), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1178/4 (ID 6502756),  
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1177/6 (ID 6502753), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1180/6 (ID 6502678), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1181/3 (ID 6502675), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1185/3 (ID 6502673), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1218/2 (ID 6502663), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1187/2 (ID 6502671), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1174/6 (ID 6502760), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1177/4 (ID 6502751) 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1188/3 (ID 6502667), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1180/4 (ID 6502749), 
- katastrska občina 1660 UNEC parcela 1208/7 (ID 6502666),  
- katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 151/1 (ID 7001870), 

 
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 
53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000. 
 

II. 
 

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer 
se pri predmetnih nepremičninah dovoli vpis zaznambe statusa grajenega javnega dobra 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411


 

lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 
5880157000. 
 
  

III. 
 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
.                                                                                                                         župan 
                                                                                                                   Marko RUPAR 
 
 
 
 
 

 



 
Številka: 478-0052/2018                                                                                 
Datum:   26. 11. 2019 
 
 
OBČINSKI SVET OBČINE 
C E R K N I C A 
 
 
ZADEVA: št.  478-0052/2018                                                                                  
                       478-0034/2019 
                        

              
 

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena na nepremičnini:  

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 24/29 (ID 
1191666)  

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 993/405 (ID 
6705578)  

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1809/87 (ID 
6705599)  

in 
 

sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini: 
- katastrska občina 1664 ŠTRUKLJEVA VAS parcela 

1003/2 (ID 7015117) 
NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa 
  
ZAKONSKA PODLAGA: 247. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, 

št. 61/17), 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) 
in Statut Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017-uradno 
prečiščeno besedilo). 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Olga SMODILA - višja svetovalka za premoženjsko pravne 

zadeve 
  
PREDLAGATELJ: Marko RUPAR - župan  
  
POROČEVALKA: Olga SMODILA - višja svetovalka za premoženjsko pravne 

zadeve 
  
MATIČNI ODBOR: Odbor za proračun in premoženje občine 
 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep: 
 
 

1. 
a) Nepremičnini: 

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 24/29 (ID 1191666) 
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 993/405 (ID 6705578)  
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1809/87 (ID 6705599), kjer je v zemljiški knjigi 

vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se ukine status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

 

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
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b) Nepremičnini: 
- katastrska občina 1664 ŠTRUKLJEVA VAS parcela 1003/2 (ID 7015117), pri kateri je v   
  zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, se ukine status javnega dobra. 

 
2. 

Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in javnega 
dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v 
izvršitev.  
 

3. 
V zemljiški knjigi se po pravnomočnosti odločbe pri nepremičnini katastrska občina 1664 
ŠTRUKLJEVA VAS parcela 1003/2 (ID 7015117), vknjiži lastninska pravica na ime in v korist 
osebe: 
 
Občina Cerknica 
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica  
matična številka: 5880157000  
v deležu 1/1. 
 

4. 
Ta sklep začne veljati  osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in ukinitvi javnega dobra na 
nepremičninah navedenih v 1. točki Sklepa ima pravno podlago v: 

- 247. členu Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v 
nadaljevanju ZUreP-2), ki v prvem členu določa, da se grajenemu javnemu dobru status 
lahko odvzame smiselno po postopku iz 245. člena tega zakona, to je z ugotovitveno 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava, in ki v tretjem odstavku določa, da status grajenega javnega dobra 
preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne 
rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame; 

- 29. členu 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) in 

- Statutu Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017-uradno prečiščeno besedilo).  
 

1) UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA NA   
NEPREMIČNINI:  

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 24/29 (ID 1191666)  
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 993/405 (ID 6705578)  
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1809/87 (ID 6705599 
 

V predlogu sklepa imajo obravnavane nepremičnine po podatkih zemljiške knjige status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  
 
S strani podjetja GOB d.o.o., Pot na poljane 3, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ki je s 
strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo pooblaščeno 
podjetje za urejanje premoženjsko pravnih in zemljiško knjižnih ureditev, smo dne 16. 10. 2019 in 
17. 10. 2019 prejeli dva predloga za izbris zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena in sicer za:  

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 24/29 (ID 1191666)  
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 993/405 (ID 6705578)  
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1809/87 (ID 6705599), pri katerih je vknjižena 

lastninska pravica na Občino Cerknica z zaznambo grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena. 
 

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
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V naravi gre za zemljišča, ki predstavljajo del državne ceste, to je R1-212/1116 Unec - Rakek in 
del državne ceste R3-640/1373 Rakek – Logatec. Iz potrdila Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo, Sektor za evidence o cestah, Informatiko in arhiv, št. 37161-17/2019-810 (505), z 
dne 1. 10. 2019 izhaja, da je parc. št. 24/29 k.o. 1659 Rakek sestavni del državne ceste R1 – 
212/1115 Unec – Rakek in da je bila navedena cesta kategorizirana kot državna cesta na podlagi 
Uredbe o kategorizaciji državnih cest, (Uradni list RS, št. 33/98) in je vpisana v kataster 
gospodarske javne infrastrukture, GJI. 
 
Prav tako iz potrdila Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za evidence o cestah, 
Informatiko in arhiv, št. 37161-17/2019-808 (505), z dne 1. 10. 2019 izhaja, da je parc. št. 
993/405 in parc. št. 1809/87 k.o. 1659 Rakek sestavni del državne ceste R3 – 640/1373 Rakek - 
Logatec in da je bila navedena cesta kategorizirana kot državna cesta na podlagi Uredbe o 
kategorizaciji državnih cest, (Uradni list RS, št. 33/98) in je vpisana v kataster gospodarske javne 
infrastrukture, GJI. 
 
Z namenom kasnejšega prenosa lastništva teh zemljišč na Republiko Slovenijo, je predhodno 
potrebno, da se pri navedenih parcelah ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
S strani občinske uprave tudi ugotavljamo, da navedene nepremičnine pogojev za takšen status 
ne izpolnjujejo več, zato se predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena. 
 
 
2) UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI:  
  - katastrska občina 1664 ŠTRUKLJEVA VAS parcela 1003/2 (ID 7015117) 
 
Dne 10. 4. 2019 smo na Občino Cerknica s strani lastnika stanovanjske hiše, ki stoji na zemljišču 
s parc. št. *43/1 in 465/2 k.o. Štrukljeva vas prejeli vlogo za odkup dela zemljišča, ki se nahaja ob 
hiši. Del zemljišča s parc. št. 1003 k.o. 1664 Štrukljeva vas predstavlja funkcionalno zemljišče k 
hiši. S strani občinske uprave smo mnenja, da del zemljišča, ki bi ga rad lastnik stanovanjske 
hiše odkupil, občina ne potrebuje za svoje potrebe. S strani Geodetske uprave Republike 
Slovenije, Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetske pisarne Logatec, je bila dne 1. 10. 
2019, pod št. 02112-687/2019-2 izdana odločba oziroma sklep o parcelaciji parc. št. 1003 k.o. 
1664 Štrukljeva vas. Iz navedene parcele je med drugimi nastala tudi parc. št. 1003/2 k.o. 1664 
Štrukljeva vas, v izmeri 297 m2, ki je tudi predmet prodaje. Pri navedeni parceli je v zemljiški 
knjigi vknjiženo javno dobro. Pred prodajo je potrebno tej parceli odvzeti status javnega dobra. 
 
Občinski svet Občine Cerknica je na 9. redni seji, dne 7. 11. 2019 sprejel Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2020, ki med drugimi vsebuje tudi parc. št. 
1003/2 k.o. 1664 Štrukljeva vas, ki je predmet prodaje. Kot smo že na ogledu na kraju samem in 
v postopku ugotovili navedena nepremičnina v naravi več ne predstavlja zemljišča, ki bi bilo 
namenjeno splošni rabi, temveč je zemljišče že vrsto let v uporabi lastnika stanovanjske hiše, ki 
meji na to zemljišče. Glede na navedeno predlagamo občinskemu svetu, da sprejme predlagani 
sklep, da se pri navedeni parceli izvzame status javnega dobra in vknjiži lastninska pravica na 
Občino Cerknica. Po zaključku tega postopka se navedeno zemljišče lahko proda. 
 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in javnega dobra se lahko odvzame z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Občinska uprava po pravnomočnosti svoje ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa 
javnega dobra le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše 
zaznambo o javnem dobru.  
 
Realizacija predlaganega sklepa ne zahteva finančnih sredstev iz proračuna Občine Cerknica. 
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Predmet ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – parc. št.  24/29 k.o. 1659 Rakek (parcela se 
nahaja pri pokopališču Rakek-Postojnska cesta) 

 
 
Predmet ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – parc. št.  993/405 k.o. 1659 Rakek (parcela se 
nahaja v križišču za Dovce) 

 
 
Predmet ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  – parc. št.  1809/87 k.o. 1659 Rakek (parcela se 
nahaja v križišču cest na Rakeku-Ljubljanska cesta in Na vasi) 
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Predmet ukinitve statusa javnega dobra  – parc. št. 1003/2 k.o. 1664 Štrukljeva vas (parcela se nahaja v naselju 
Hribljane) 

 
 
 
Občinskemu svetu Občine Cerknica predlagamo, da predloženi sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra, sprejme. 
 
 
Podrobnejša lega vseh zemljišč je razvidna iz: 
http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=cerknica 
 

 
 
 
Gradivo pripravila:                                                                                      
Olga Smodila, višja svetovalka                                                                           župan 
                                                                                                                      Marko RUPAR 
 
 
 
PRILOGA: 
-  Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  in statusa javnega dobra 

http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=cerknica


 
Številka: 478-0052/2018                                                                                                 
Datum:    
 
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta 
Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine 
Cerknica na ___ redni seji dne ________sprejel naslednji 
 

 
S K L E P 

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra 
 

1. 
a) Nepremičnini: 

- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 24/29 (ID 1191666) 
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 993/405 (ID 6705578)  
- katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1809/87 (ID 6705599), kjer je v zemljiški knjigi 

vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se ukine status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

 
b) Nepremičnini: 
- katastrska občina 1664 ŠTRUKLJEVA VAS parcela 1003/2 (ID 7015117), pri kateri je v   
  zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, se ukine status javnega dobra. 
 

2. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in javnega 
dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v 
izvršitev.  
 

3. 
V zemljiški knjigi se po pravnomočnosti odločbe pri nepremičnini katastrska občina 1664 
ŠTRUKLJEVA VAS parcela 1003/2 (ID 7015117), vknjiži lastninska pravica na ime in v korist 
osebe: 
 
Občina Cerknica 
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica  
matična številka: 5880157000  
v deležu 1/1. 
 

4. 
Ta sklep začne veljati  osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
                                                                                                                                   župan 
                                                                                                                             Marko RUPAR 


