
 
Številka: 478-0037/2013 
Datum:  19. 7. 2018 
 
 
Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica izdaja 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), Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017-uradno prečiščeno 
besedilo) in Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 
46/2018), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni 
dolžnosti, to 
 

 
O D L O Č B O 

O  PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA V 
LASTI OBČINE CERKNICA 

 
 

A. Ugotovi se, da ima nepremičnina s:  
 

 - parc. štev. 3043/2 k.o. 1675 - Grahovo (ID 6599627),   
- parc. štev. 235/4 k.o. 1659 - Rakek (ID 6594999),  
- parc. štev. 1391/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6556809), parc. štev. 1566/2 k.o. 

1670 Ulaka (ID 6556798) in parc. štev. 1567/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 
6556796)  

- parc. štev. 286/2 k.o. 1633 Gorenje Jezero (ID 1229711),  
- parc. štev. 1007 k.o. 1680 - Žerovnica (ID 4524975),  
- parc. štev. 1757/4 k.o. 1680 – Žerovnica (ID 6544145),  
- parc. štev. 263/6 k.o. 1653 Osredek (ID 6381067),  
- parc. štev. 1517/7 katastrska občina 1660 Unec (ID 3860932),  
- parc. štev. 366/511 k.o. 1677 Dolenja vas (ID 6312969), parc. št. 366/512 

k.o. 1677 Dolenja vas (ID 6312983), parc. št. 366/445 k.o. 1677 Dolenja 
vas (ID 5274999) in parc. št. 366/455 k.o. 1677 Dolenja vas (ID 736455),   

- parc. štev. 961/3 k.o. 1679 Lipsenj (ID 866226),  
- parc. štev. 11/0 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 4819142), parc. štev. 27/0 k.o. 

1665 - JERŠIČE (ID 5154766),  parc. štev. 456/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
3475774), parc. štev. 476/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 4483098), parc. 
štev.  481/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 3307484), parc. štev. 494/0 k.o. 
1665 - JERŠIČE (ID 4315437), parc. štev. 499/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
284946), parc. štev. 509/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 1460325), parc. štev.  
510/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 2300095), parc. štev. 516/2 k.o. 1665 - 
JERŠIČE (ID 1292417), parc. štev. 537/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
4483100), parc. štev. 521/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 2384082), parc. 
štev. 448/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 6425458), parc. štev. 41/2 k.o. 1665 
- JERŠIČE (ID 6425465), parc. štev. 42/4 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 
6425460) in parc. štev. 42/2 k.o. 1665 - JERŠIČE (ID 6425462),  

- parc. štev. 1373/4 k.o. 1658 Bezuljak (ID 6205837),   
- parc. štev. 792/2 katastrska občina 1658 Bezuljak (ID 6639580), parc. 

štev.  792/4 katastrska občina 1658 Bezuljak (ID 6639578) in parc. štev. 
1063/2 katastrska občina 1661 Begunje pri Cerknici (ID 6648899),             

- parc. št. 1772/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678309), 
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- parc. št. 1836/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678343),   
- parc. štev. 1798/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678323), parc. št. 1827/2 k.o. 

1670 Ulaka (ID 6678354) in parc. št. 1844/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 
6678371), 

- parc. štev. 1784/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678307) in parc. št. 1790/2 k.o. 
1670 Ulaka (ID 6678332), 

- parc. štev. 1833/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678340) in parc. št. 1833/3 k.o. 
1670 Ulaka (ID 6678341), 

- parc. štev. 1796/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678324), parc. št. 1799/2 k.o. 
1670 Ulaka (ID 6678326) in parc. št. 1828/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 
6678356), 

- parc. štev. 1792/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678337), parc. št. 1792/3 k.o. 
1670 Ulaka (ID 6678338) in parc. št. 1793/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 
6678334), 

- parc. štev. 1829/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678358), parc. št. 1800/2 k.o. 
1670 Ulaka (ID 6678351), parc. št. 1791/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678330), 
parc. št. 1791/3 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678329), parc. št. 1838/2 k.o. 1670 
Ulaka (ID 6678349), parc. št. 1837/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678346) in 
parc. št. 1842/2 k.o. 1670 Ulaka (ID 6678368), 

- parc. št. 1248/17 k.o. 1661 – Begunje pri Cerknici (ID 6017237),  
- parc. štev. 1359/5 k.o. 1661 - BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 6469598) in 

parc. štev. 1310/19 k.o. 1661 - BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 6469570),  
- parc. štev. 904/1 k.o. 1659 - Rakek (ID 4001472), 
- parc. št. 2382/127 k.o. 1676 - Cerknica (ID 5238223),  
- pri parcelni številki 1859/1 k.o. 1670 - Ulaka (ID 6536020) in parc. štev. 

1859/3 k.o. 1670 - Ulaka (ID 6536022),  
- parc. štev. 227/2 k.o. 1657 - KOŽLJEK (ID 6131224), parc. štev. 207/2 

k.o. 1657 - KOŽLJEK (ID 6131267), parc. štev. 218/4 k.o. 1657 - 
KOŽLJEK (ID 6131234), parc. štev. 218/5 k.o. 1657 - KOŽLJEK (ID 
6131235), parc. štev. 228/4 k.o. 1657 - KOŽLJEK (ID 6131747), parc. 
štev.  228/7 k.o. 1657 - KOŽLJEK (ID 6131941), parc. štev. 264/14 k.o. 
1657 - KOŽLJEK (ID 6131948), parc. štev. 264/25 k.o. 1657 - KOŽLJEK 
(ID 6131971), parc. štev. 264/26 k.o. 1657 - KOŽLJEK (ID 6131972), 
parc. štev. 264/27 k.o. 1657 - KOŽLJEK (ID 6131973), parc. štev. 264/29 
k.o. 1657 - KOŽLJEK (ID 6131979) in parc. štev. 485/0 k.o. 1657 - 
KOŽLJEK (ID 6131986), parc. štev.  210/7 k.o. 1657 - KOŽLJEK (ID 
6131252),  

- parc. štev. 467/8 katastrska občina 1664 Štrukljeva vas (ID 6392152) in 
parc. štev. 471/2 katastrska občina 1664 Štrukljeva vas (ID 63921155),  

- parc. štev. 1213/1 k.o. 1676 - CERKNICA (ID 6427875), in parc. štev. 
1213/2 k.o. 1676 - CERKNICA (ID 6427876),  

- parc. štev. 1227/1 k.o. 1661 – Begunje pri Cerknici (ID 6297742),  
- parc. štev. 2692/7 k.o. 1676 Cerknica (ID 2853077) in parc. štev. 2692/9 

k.o. 1676 Cerknica (ID 4190996),  
- parc. štev. 1150/4 katastrska občina 1659 Rakek (ID 1365844), parc. 

štev.  1152/7 katastrska občina 1659 Rakek (ID 4997147), parc. štev. 
1150/2 katastrska občina 1659 Rakek (ID 1884413), parc. štev. 1152/8 
katastrska občina 1659 Rakek (ID 2220551) in parc. štev. 1150/5 
katastrska občina 1659 Rakek (2389142),  

- parc. štev. 366/502 k.o. 1677 Dolenja vas (ID 1007314),  
- parc. štev. 366/489, katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 1136963),  
- parc. št. 1068/7k.o. 1675 - Grahovo (ID 705459),  
- parc. št. 943/5 k.o. 1659 Rakek (ID 6269911) in parc. št. 943/7 katastrska 

občina 1659 Rakek (ID 6269927), parc. štev. 950/2 katastrska občina 
1659 Rakek (ID 6269951) in parc. št. 950/3 katastrska občina 1659 Rakek 
(ID 6269952), parc. štev. 989/7 katastrska občina 1659 Rakek (ID 
6269934), parc. štev. 941/4 katastrska občina 1659 Rakek (ID 6269916), 
parc. štev. 944/12 katastrska občina 1659 Rakek (ID 6269925), parc. 
štev. 938/2 katastrska občina 1659 Rakek (ID 6269919), parc. štev. 942/4 
katastrska občina 1659 Rakek (ID 6269913), parc. štev. 944/14 katastrska 
občina 1659 Rakek (ID 6269923), parc. štev. 931/6 katastrska občina 
1659 Rakek (ID 6269909) in parc. št. 931/7 katastrska občina 1659 Rakek 



 

(ID 6269908), parc. štev. 935/4 katastrska občina 1659 Rakek (ID 
6269903), parc. št. 937/4 katastrska občina 1659 Rakek (ID 6269895), 
parc. št. 937/5 katastrska občina 1659 Rakek (ID 6269894) in parc. št. 
937/6 katastrska občina 1659 Rakek (ID 6269896), parc. štev. 936/4 
katastrska občina 1659 Rakek (ID 6269899),  

- parc. št. 67/8 katastrska občina 1663 Cajnarje (ID 6030728) in parcelna 
številka 67/9 katastrska občina 1663 Cajnarje (ID 6030729), 

- parc. štev. 2174/7 katastrska občina 1676 Cerknica (ID 5290843), 
- parc. štev. 2553/5 katastrska občina 1675 Grahovo (ID 6222605), 
- parc. št. 290/7 katastrska občina 1676 Cerknica (ID 6171986), 
- parcelna številka 977/0 katastrska občina 1633 Gorenje Jezero (ID 

4312303), parc. št. 781/93 katastrska občina 1633 Gorenje Jezero (ID 
1450193), parc. št. 781/92 katastrska občina 1633 Gorenje Jezero (ID 
3633871), parc. št. 781/83 katastrska občina 1633 Gorenje Jezero (ID 
2457675), parc. št. 979/0 katastrska občina 1633 Gorenje Jezero (ID 
1980762), parc. št. 608/1 katastrska občina 1633 Gorenje Jezero (ID 
3927782), in parc. št. 976/0 katastrska občina 1633 Gorenje Jezero (ID 
1792254), 

- parc. št. 171/18 katastrska občina 1679 Lipsenj (ID 5902615), parc. št. 
171/20 katastrska občina 1679 Lipsenj (ID 5902617), parc. št. 171/22  
katastrska občina 1679 Lipsenj (ID 5902605), 

- parc. št. 2020 katastrska občina 1659 Rakek (ID 5831170),  
- parc. št. 366/491 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 5016783), 
- parc. št. 1155/8 katastrska občina 1659 Rakek (ID 452736), 
- parc. št. 1452/1 katastrska občina 1659 Rakek (ID 691697), 
- parc. št. 90/3 katastrska občina 1669 Kremenca (ID 4776945),  
- parc. št. 366/493 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 3853280), 
- parc. št. 1033/4 katastrska občina 1679 Lipsenj (ID 35983),  
- parc. št. 873/4 katastrska občina 1662 Selšček (ID 58684299), 
- parc. št. 4031 katastrska občina 1675 Grahovo (ID 2173539),  
- parc. št. 1264/43 katastrska občina 1661 Begunje pri Cerknici (ID 

2704413) in parc. št. 1264/76 katastrska občina 1661 Begunje pri Cerknici 
(ID 352773),  

- parc. št. 1996 katastrska občina 1659 Rakek, cesta Rakek (ID 632481), 
- parc. št. 325/2 katastrska občina 1665 Jeršiče (ID1366011),  
- parc. št. 84/4 katastrska občina  1662 Selšček (ID 42604669, 
- parc. št. 380/15 katastrska občina 1676 Cerknica (ID 3223199) in parc. št. 

380/19 katastrska občina 1676 Cerknica (ID 3391054),  
- parc. št. 1039/8 katastrska občina 1675 Grahovo (ID 1699037), 
- parc. št. 1155/11 katastrska občina 1659 Rakek (ID 2539724), parc. št. 

1155/7 katastrska občina 1659 Rakek (ID 3883394) in parc. št. 1155/21 
katastrska občina 1659 Rakek (ID 4890433), 

- parc. št. 189/4 katastrska občina 1654 Žilce (ID 3814925), 
- parc. št. 8/2 katastrska občina 1665 Jeršiče (ID 1758174) in parc. št. 8/3 

katastrska občina  1665 Jeršiče (3270145), 
- parc. št. 1155/14 katastrska občina 1659 Rakek (ID 4507474), 
- parc. št. 1155/19 katastrska občina 1659 Rakek (ID 1363900), 
- parc. št. 1155/18 katastrska občina 1659 Rakek (ID 3969250), parc. št. 

1155/17 katastrska občina 1659 Rakek (ID 3632989) in parc. št. 1154/10 
katastrska občina 1659 Rakek (ID 692102), 

- parc. št. 1154/9 katastrska občina 1659 Rakek (ID 1469214), 
- parc. št. 134/5 katastrska občina 1663 Cajnarje (ID 3306783) in parc. št. 

142/2 katastrska občina 1663 Cajnarje (ID 3643449), 
 

 - parc. št. 775/10 katastrska občina 1676 Cerknica (ID 6726800), parc. št. 
775/12 katastrska občina 1676 Cerknica (ID 6726827) in parc. št. 775/14 
katastrska občina 1676 Cerknica (ID 6726829), 

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

 



 

B. Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pristojnega sodišča pri zemljiščih iz A. 
točke te odločbe, kjer je že vknjižena lastninska pravica v korist: Občine Cerknica, Cesta 
4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, vknjiži še zaznamba 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 

C. V tem postopku stroški niso nastali. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Pri zemljiščih, ki so predmet odločbe in so našteta v točki A. izreka te odločbe 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 občinskih cest in javnih površin, 
kot npr. novozgrajena kolesarnica v Cerknici. 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 javne 
površine). 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. 
 
Občinski svet Občine Cerknica, je na 23. redni seji, dne 21. 6. 2018, sklep št. 478-0037/2013, s 
katerim je odločil o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri parcelah, ki 
so predmet te odločbe, sicer v lasti Občine Cerknica. Omenjeni sklep je bil objavljen v Uradnem 
listi RS, št. 46/2018, z dne 6. 7. 2018.  Sklep je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
  
V skladu z 3. členom ZUREP-2 so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, 
namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, 
izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena. 
 
ZC v 2. členu opredeljuje pojem cestni svet kot zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o 
projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila 
cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 
metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje, pri avtocestah največ 2 metra 
od varovalne ograje, pri predorih pa največ 5 metrov od stika predorske cevi z brežino, merjeno 
pravokotno na os ceste. 
 
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. 
 
Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske 
pravice s priposestovanjem ali drugih stvarnih pravic. 
  
Podlaga za vzpostavitev statusa javnega dobra je določba 3. členom ZUREP-2 ter obrazložitev 
nameravane vzpostavitve statusa grajenega javnega dobra, podana s strani župana Občine 
Cerknica. Omenjene nepremičnine izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena. 
 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ureja pridobivanje statusa grajenega javnega 
dobra v 245. členu. 
 
Odločbo izda pristojni upravni organ (občinska uprava), po predhodno pridobljenem sklepu 
pristojnega občinskega organa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
Glede na navedeno je izdaja odločbe utemeljena. 
  
Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno 
prečiščeno besedilo) je ta odločba takse prosta. 
  

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


 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine 
Cerknica, v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, 
ki je odločbo izdal. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona o 
upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo) v znesku 18,12 €. 
 
 
 
Postopek vodila: Olga Smodila, višja svetovalka 
 
 
                                                                                                   Direktorica občinske uprave 
                                                                                                                 Irena ZALAR 
 
 
VROČITI: 

1. z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Cerknica in na spletni strani Občine 
Cerknica, www.cerknica.si 

2. zemljiška knjiga – po pravnomočnosti                                         
                                             
 
VLOŽITI: 
 
3.    Spis 
 
 
 

http://www.cerknica.si/

