
 
Številka: 478-0048/2018 
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) 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 (GJI), po uradni dolžnosti, to 
 

 
 

O D L O Č B O 
O  PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA V 

LASTI OBČINE CERKNICA (GJI) 
 
 
 

A. Ugotovi se, da ima nepremičnina s:  
- parc. št. 2692/7 k.o. 1676 Cerknica (ID 2583077) 
- parc. št. 366/502 k.o. 1677 Dolenja vas (ID 1007314) 
- parc. št. 3514/1 k.o. 1677 Dolenja vas (ID 1794704) 
- parc. št. 3514/5 k.o. 1677 Dolenja vas (ID 1291633) 
- parc. št. 3810/1 k.o. 1675 Grahovo (ID 4573199) 
- parc. št. 3810/2 k.o. 1675 Grahovo (ID 710811) 
- parc. št. 2107 k.o. 1659 Rakek (ID 6654812) 
- parc. št. 1158/3 k.o. 1659 Rakek (ID 6662809)  
- parc. št. 1155/23 k.o. 1659 Rakek (ID 6662811)  
- parc. št. 182/6 k.o. 1659 Rakek (ID 6655385)  
- parc. št. 183/4 k.o. 1659 Rakek (ID 6655383)  
- parc. št. 195/5 k.o. 1659 Rakek (ID 3276005)  
- parc. št. 196/4 k.o. 1659 Rakek (ID 4619677)  
- parc. št. 1891/1 k.o. 1660 Unec (ID 6261788)  
- parc. št. 282/2 k.o. 1681 Bločice (ID 6151581)  
- parc. št. 371 k.o. 1681 Bločice (ID 2647136)  
- parc. št. 2553/6 k.o. 1675 Grahovo (ID 6222607)  
- parc. št. 985/3 k.o. 1676 Cerknica (ID 1889744)  
- parc. št. 983/2 k.o. 1676 Cerknica (ID 4577154) 
- parc. št. 801/58 k.o. 1660 Unec (ID 2873833)  
- parc. št. 846/47 k.o. 1675 Grahovo (ID 977976)  
- parc. št. 350/70 k.o. 1662 Selšček (ID 6065610)  
- parc. št. 350/73 k.o. 1662 Selšček (ID 6549839)  
- parc. št. 744/9 k.o. 1666 Ravne pri Žilcah (ID 2268253)  
- parc. št. 312/4 k.o. 1654 Žilce ( 2215433)  
- parc. št. 1/2 k.o. 1663 Cajnarje ( ID 1016290)  
- parc. št. 2/2 k.o. 1663 Cajnarje ( ID 5046583)  
- parc. št. 3/2 k.o. 1663 Cajnarje ( ID 5214226)  
- parc. št. 140/2 k.o. 1663 Cajnarje ( ID 1459595)  
- parc. št. 134/2 k.o. 1663 Cajnarje ( ID 2803226) 
 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. 
maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000. 

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


 

 
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 – gospodarska javna infrastruktura 
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 te odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Cerknica (GJI) je v zemljiški knjigi vknjižena lastninska pravica na Občino 
Cerknico. Vsa v točki A našteta zemljišča, v naravi prestavljajo objekte gospodarske javne 
infrastrukture. Naštete parcele v naravi predstavljajo objekte kanalizacijskih sistemov in objekte 
vodovodnih sistemov. Občina Cerknica je v preteklosti odkupila zemljišča na katerih ti objeti 
stojijo. Pri vseh naštetih parcelah je Občina Cerknica vknjižena kot lastnica teh parcel. Ker gre v 
tem primeru za objekte, ki predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo, so po veljavni 
zakonodaji grajeno javno dobro. Glede na navedeno je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo 
v zemljiški knjigi urediti še status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, kar dejansko te 
nepremičnine so. 
 
Občinski svet Občine Cerknica, je na 23. redni seji, dne 21. 6. 2018, sklep št. 478-0048/2018, 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 gospodarska javna infrastruktura objekti ali omrežja, ki so 
namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter objekti in omrežja za 
druge namene v javnem interesu, ki so kot taki določeni z zakonom ali odlokom lokalne 
skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je 
državnega ali lokalnega pomena. 
 
Gospodarska javna infrastruktura je javno dobro in je zato 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. 
  
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 €. 
 
 
 

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


 

 
 
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/

