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Občinskemu svetu Občine Cerkno

PREDMET: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1337/22, 1337/23 in
1337/24, vse k. o. 2344 Cerkno

S strani družbe Eta Cerkno d. o. o. smo prejeli prošnjo, da z željo ureditve lastniških razmerij na parcelah, kjer
se nahajajo objekti in infrastruktura te družbe, prosijo za umik javnega dobra s parcel št. 1337/22, 1337/23,
in 1337/24, vse k. o. 2344 Cerkno, kar bi bilo potem skupaj s parcelo št. 734/20 (ki je v lasti Občine Cerkno)
predmet menjave parcel med družbo Eta Cerkno in Občino Cerkno. Vse navedene parcele so uvrščene v Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerkno za leto 2020 in ga je občinski svet že potrdil.
Parcela št. 1337/22 meri 29 m2, parcela št. 1337/23 meri 2 m2 in parcela št. 1337/24 prav tako 2 m2. Nahajajo
se na območju, na katerem stojijo proizvodne hale in infrastruktura družbe Eta. Z namenom kasnejše menjave
oz. prodaje parcel med družbo Eta in občino Občinskemu svetu Občine Cerkno predlagamo umik javnega
dobra z navedenih treh parcel, kar je prvi potrebni korak v tej smeri.

Občinskemu svetu Občine Cerkno predlagamo v sprejem naslednji
s k l e p:
Občinski svet Občine Cerkno sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah:
-

parc. št. 1337/22 k. o. 2344 Cerkno (ID 3985891),
parc. št. 1337/23 k. o. 2344 Cerkno (ID 625754) in
parc. št. 1337/24 k. o. 2344 Cerkno (ID 2137242),

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.

Priloga:
- priloga 1 (lega parcel št. 1337/22, 1337/23, 1337/24 in 734/20, vse k. o. 2344 Cerkno)
1

-

priloga 1 (lega parcele št. 734/20 k. o. Cerkno)

-

(lega parcele št. 1337/24 k. o. Cerkno)
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-

(lega parcele št. 1337/23 k. o. Cerkno)

-

(lega parcele št. 1337/22 k. o. Cerkno)

3

