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Št. 900-0004/2020 
Cerkno, 5. 5. 2020 
 
 
 
Občinskemu svetu Občine Cerkno 
 
 

 
PREDMET: Ukinitev statusa javnega dobrega na nepremičnini parc. št. 1332/2 k. o. Cerkno  
 

 
Dne 14.11.2018 je Občina Cerkno podpisala z družbo Hotel Cerkno d.o.o. Pogodbo o posebni pravici uporabe 
št. 351-0004/2018   za parcelno št. 1332/2 k. o. 2344 Cerkno. V naravi predstavlja ta parcela kategorizirano 
občinsko javno pot št. 544150 Glavni trg. Občina Cerkno je s to pogodbo zase in za svoje pravne naslednike 
ustanovila in izrecno dovolila vknjižbo posebne pravice uporabe, in sicer poseganje dela prizidanih delov 
hotela (restavracije) v zračni prostor parc. št. 1332/2 k. o. Cerkno.  
 
Ob vpisu posebne pravice uporabe v Zemljiško knjigo pa je prišel iz Okrajnega sodišča v Mariboru dne 
13.2.2020 sklep, da se vknjižba stvarne služnosti na podlagi navedene Pogodbe o posebni pravici uporabe št. 
351-0004/2018 ne dovoli, ker je ugotovilo, da služnostna zavezanka (lastnik) Občina Cerkno, ki dovoljuje 
predlagani vpis, ni vpisana kot lastnica služeče nepremičnine, zato pogoji za dovolitev vpisa niso izpolnjeni.  
 
V Zemljiški knjigi je namreč kot imetnik vpisano javno dobro. Da bi lahko vpisali služnostno pravico, je na 
parceli 1332/2 k. o. Cerkno potrebna ukinitev statusa javnega dobrega in vknjižba lastninske pravice v korist 
in na ime Občine Cerkno. 
 
Občinskemu svetu Občine Cerkno predlagamo v sprejem naslednji sklep: 
 
 
Občinski svet Občine Cerkno sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega lokalnega pomena na 
nepremičnini: 
 

- parc. št. 1332/2 k. o. 2344 Cerkno (ID 6828573) 
 
ter da se pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, 
matična št.: 5880076000, do celote (do 1/1). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
Pripravil: Oton Lahajnar        župan 
          Gašper Uršič l. r.  
  

 

mailto:obcina@cerkno.si

