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Občinski svet Občine Cerkno 
 
 
 
Zadeva: Sklep o razdelitvi premoženja bivše Občine Idrija  
 
 
 
Predlagatelj: Gašper Uršič, župan 
 
 
 
Gradivo pripravil: Oton Lahajnar, direktor Občinske uprave 
 
 
 
Pristojno delovno telo: Odbor za finance, proračun in investicije 
 
 
 
Predlog sklepa: 
Sprejme se Sklep o razdelitvi premoženja bivše Občine Idrija v predlaganem besedilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV PREDLAGANEGA SKLEPA: 
 
 

I. Pravna podlaga 
 
Določilo 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), ki predstavlja podlago, po 
kateri Občinski svet Občine Cerkno sprejema odloke in druge akte. Prvi odstavek navedenega člena 
pravi, da Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise 
občine. 
 

II. Razlogi za sprejem 
 
Pri pregledu stvarnega premoženja Občine Idrija je bilo ugotovljeno, da pri 7 stanovanjih ter pri 19 
poslovnih prostorih, v zemljiški knjigi ni zavedeno lastninsko razmerje med Občino Idrija in Občino 
Cerkno, določeno na podlagi sedmega in osmega delnega predloga delitve premoženja med 
občinama Idrija in Cerkno.  
 
Skladno s sedmim in osmim delnim predlogom se: 

- pri stanovanjih na naslovih Grilčeva 28, Grilčeva 35, Arkova 14, Mihevčeva 4, Partizanska 11, 
Beblerjeva 6 in Otona Župančiča 11, vse Idrija, predlaga vknjižba lastninske pravice Občine 
Idrija v deležu 70/100 in lastninske pravice Občine Cerkno v deležu 30/100; 

- pri poslovnih prostorih na naslovu Mestni trg 11, Idrija, predlaga vknjižba lastninske pravice 
Občine Idrija v deležu 84/100 in lastninske pravice Občine Cerkno v deležu 16/100; 

- pri poslovnih prostorih na naslovu Ulica sv. Barbare 6, Idrija, predlaga vknjižba lastninske 
pravice Občine Idrija v deležu 70/100 in lastninske pravice Občine Cerkno v deležu 30/100; 

- pri poslovnem prostoru na naslovu Prelovčeva 1, Idrija, predlaga vknjižba lastninske pravice 
Občine Idrija v deležu 76/100 in lastninske pravice Občine Cerkno v deležu 24/100. 
 

 
III. Predlog sklepa 

 
Sprejme se Sklep o razdelitvi premoženja bivše Občine Idrija v predlaganem besedilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 23. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) je Občinski svet Občine 
Cerkno na _____ seji dne ________ sprejel  
 
 

SKLEP O RAZDELITVI PREMOŽENJA BIVŠE OBČINE IDRIJA 
 
 

1. člen 
 

Stvarno premoženje bivše Občine Idrija:  
 

- stanovanje ID znak del stavbe 2357-140-2, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 140, 
del stavbe 2 (ID 5433959), 

- stanovanje ID znak del stavbe 2357-139-1, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 129, 
del stavbe 1 (ID 5437299), 

- stanovanje ID znak del stavbe 2357-1277-2, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 1277, 
del stavbe 2 (ID 5782720), 

- stanovanje ID znak del stavbe 2357-1519-3, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 1519, 
del stavbe 3 (ID 5424766), 

- stanovanje ID znak del stavbe 2357-1714-5, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 1714, 
del stavbe 5 (ID 6322711), 

- stanovanje ID znak del stavbe 2357-233-16, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 233, 
del stavbe 16 (ID 5577680), 

- stanovanje ID znak del stavbe 2357-1272-101, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
1272, del stavbe 101 (ID 6177854), 
 

preide v last Občine Idrija v deležu 70/100 in v last Občine Cerkno v deležu 30/100. 
 

2. člen 
 
Stvarno premoženje bivše Občine Idrija:  
 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-5, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 5 (ID 5697078), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-6, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 6 (ID 5697231), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-7, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 7 (ID 5697235), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-8, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 8 (ID 5697239), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-9, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 9 (ID 5697244), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-10, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 10 (ID 5697246), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-11, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 11 (ID 5697250), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-12, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 12 (ID 5697255), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-13, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 13 (ID 5697260), 



- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-14, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 14 (ID 5697261), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-15, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 15 (ID 5697262), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-16, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 16 (ID 5697263), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-17, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 17 (ID 5697264), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-24, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 24 (ID 7012842), 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-603-26, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 
603, del stavbe 26 (ID 7012844), 

 
preide v last Občine Idrija v deležu 84/100 in v last Občine Cerkno v deležu 16/100. 
 

3. člen 
 
Stvarno premoženje bivše Občine Idrija: 

 
- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-627-13, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 

627, del stavbe 13 (ID 6770378), 
- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-627-14, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 

627, del stavbe 14 (ID 6770379), 
- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-627-15, katastrska občina 2357 Idrija mesto, stavba 

627, del stavbe 15 (ID 6770380), 
 
preide v last Občine Idrija v deležu 70/100 in v last Občine Cerkno v deležu 30/100. 
 

4. člen 
 
Stvarno premoženje bivše Občine Idrija: 
 

- poslovni prostor ID znak del stavbe 2357-620-202, katastrska občina 2357 Idrija mesto, 
stavba 620, del stavbe 202 (ID 5773842), 

 
preide v last Občine Idrija v deležu 76/100 in v last Občine Cerkno v deležu 24/100. 
 

5. člen 
 

Občina Idrija in Občina Cerkno skleneta sporazum o razdelitvi premoženja bivše Občine Idrija, 
katerega predmet je razdelitev stvarnega premoženja bivše Občine Idrija iz tega sklepa.  
 

6. člen 
 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja. 
 
 
Štev.: 900-0001/2022 
Datum:            
          Gašper Uršič, župan 
           


