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Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15), je Občinski svet Občine Cerkno na
svoji __. redni seji dne _______ sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobrega
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena na nepremičninah:
– parc. št. 1317/5 k.o. 2344 Cerkno (ID 5158585)
– parc. št. 1289/8 k.o. 2337 Bukovo (ID 6857243)
ter pri njih vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282
Cerkno, matična št.: 5880076000, do celote (do 1/1).
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.
Cerkno, dne
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič

Obrazložitev:
Hotel Cerkno je zemljiškoknjižni lastnik parc. štev. 660/1, 660/3, 661/8, 661/9 in 661/11 vse
k.o. Cerkno, na katerih namerava družba Spar d.o.o. Ljubljana zgraditi trgovski center. Občina
Cerkno je upravljavka oz. lastnica parc. štev. 1317/5 k.o. Cerkno v izmeri 211 m2 in parc. štev.
1317/15 k.o. Cerkno v izmeri 222 m2. Parc. štev. 1317/5 k.o. Cerkno v naravi predstavlja
asfaltirano površino, ki jo uporablja Eta Cerkno za parkirišče, parc. štev. 1317/15 k.o. Cerkno
pa v naravi predstavlja pot na kateri je občina že ukinila javno dobro. Del parc. štev. 1317/5
k.o. Cerkno se bo odmerah prenesla v last Eta Cerkno. Nova dovozna pot, ki bo nastala iz dela
parc. štev. 661/10 k.o. Cerkno in dela parc. štev. 661/11 k.o. Cerkno bo tako služila vsem
uporabnikom, tako obiskovalcem trgovine, zaposlenim na Eti Cerkno, kakor tudi za vse ostale
uporabnike. Stroške izmere in vzpostavitve nove parcelne številke, ki bo javno dobro, bo
plačala Občina Cerkno.
Edvard Špik, Bukovo 38, Cerkno želi z Občino Cerkno zamenjati svojo parcelo št. 894/3 k.o.
Bukovo (203 m2), za parcelo št. 1289/8 k.o. Bukovo (227 m2), ki je javno dobro in na kateri je
zgradil pomožni objekt. Vse stroške v zvezi z menjavo parcel nosi Edvard Špik.

