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OBČINA CERKNO 

 ŽUPAN 
 
www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si 
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno  
t: 05 373 46 40 

 
Številka: 900-0009/2021 
Cerkno, 17. 9. 2021 
 
 
 
Občinskemu svetu Občine Cerkno 
 
 
 

PREDMET: Ukinitev statusa javnega dobra na zemljišču s parcelno številko 1983/1 k. o. 2350 
Otalež 
 
Na občinsko upravo je zainteresirani občan naslovil predlog za odparceliranje in zamenjavo delov zemljišč. Je 
lastnik zemljišča s parcelno številko 935/3 k. o. 2350 Otalež, katerega del je tudi asfaltirana povezovalna cesta, 
ki sicer ni kategorizirana, se pa kmalu priključi na kategorizirano občinsko cesto številka 043191. Del parcele, 
ki v naravi predstavlja povezovalno cesto, je pripravljen odparcelirati (približno 50 m2) in ga zamenjati za del 
zemljišča s parcelno številko 1983/1 k. o. 2350 Otalež (približno 57 m2), ki ima status grajenega javnega dobra 
in predstavlja funkcionalno zemljišče ob njegovi stanovanjski hiši. Tudi slednji del zemljišča bi bilo potrebno 
odparcelirati. 
 
S predlagano menjavo bi tako predlagatelj povečal funkcionalno zemljišče neposredno ob njegovi hiši, občina 
pa bi pridobila del zemljišča, ki kot rečeno v naravi predstavlja asfaltirano povezovalno pot do kategorizirane 
občinske ceste. 
 
Za mnenje o predlagani menjavi delov zemljišč smo zaprosili tudi KS Otalež, ki je podala pozitivno stališče. 
 
Da bi do predlagane menjave delov zemljišč lahko prišlo, je potrebno najprej ukiniti status grajenega javnega 
dobra s parcele 1983/1 k. o. Otalež, saj bo šele potem možno odmeriti del tega zemljišča. 
 
Za boljšo predstavo prikazujemo lego zemljišča parcelna številka 1983/1 k. o. 2350 Otalež v prilogi tega 
predloga sklepa. 
 
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: 
 

- parcelna številka 1983/1 k. o. 2350 Otalež (ID 4551431) 
 
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


2 

 

Priloga 1: označba dela zemljišča s parcelno številko  1983/1 k. o. 2350 Otalež za odparceliranje in menjavo 
ter dela zemljišča s parcelno številko 935/3 k. o. 2350 Otalež za odparceliranje in menjavo 
 

 


