
 
Številka: 478-0044/2016 
Datum: 9. 10. 2017 
 
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica izdaja v smislu 23. čl. Zakona o graditvi 
objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017-
uradno prečiščeno besedilo) in sklepa 18. redne seje Občinskega sveta Občine Cerknica, z dne 
21. 9. 2017, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 55/17, z dne 6. 10. 2017, to 

 
 

O D L O Č B O  
O  IZBRISU ZAZNAMBE STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA  LOKALNEGA 

POMENA  
 

1. 
 
Nepremičninam s  
-s parc. št. 1304/119 k.o. 1681 - Bločice (ID 6147126), parc. št. 1304/120 k.o. 1681 - Bločice (ID 
6722757), parc. št. 1304/121 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722756), parc. št. 1304/122 k.o. 1681 - 
Bločice (ID 6722755), parc. št. 2590/97 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726833) in parc. št. 2590/98 k.o. 
1676 Cerknica (ID 6726835), kjer je v zemljiški knjigi vknjiženo grajeno javno dobro lokalnega 
pomena, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

 
2. 

 
Po pravnomočnosti te odločbe, zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti izbriše zaznambo o 
grajenem javnem dobru lokalnega pomena na nepremičninah navedenih v I. točki izreka te 
odločbe. 

3. 
 
V tem postopku niso nastali stroški. 

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Občinski svet občine Cerknica je na svoji 18. redni seji, dne 21. 9. 2017, sprejel sklep, da se 
nepremičninam s parc. št. 1304/119 k.o. 1681 - Bločice (ID 6147126), parc. št. 1304/120 k.o. 
1681 - Bločice (ID 6722757), parc. št. 1304/121 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722756), parc. št. 
1304/122 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722755), parc. št. 2590/97 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726833) in 
parc. št. 2590/98 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726835), kjer je v zemljiški knjigi vknjiženo grajeno 
javno dobro lokalnega pomena, odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
V skladu s  23. čl. Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), se status 
grajenega javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je 
status podelil. 
 
Zaznamba grajenega javnega dobra se v zemljiški knjigi vpiše in izbriše kot grajeno javno dobro 
na podlagi odločbe pristojnega organa. 



 

 
Glede na zgoraj navedeno je Občinski svet Občine Cerknica na svoji 18. redni seji, dne 21. 9. 
2017, sprejel sklep, da se zemljišču s parc. št. 1304/119 k.o. 1681 - Bločice (ID 6147126), parc. 
št. 1304/120 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722757), parc. št. 1304/121 k.o. 1681 - Bločice (ID 
6722756), parc. št. 1304/122 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722755), parc. št. 2590/97 k.o. 1676 
Cerknica (ID 6726833) in parc. št. 2590/98 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726835), kjer je v zemljiški 
knjigi vknjiženo grajeno javno dobro lokalnega pomena, odvzame status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena. Sklep občinskega sveta je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
55/2017, z dne 6. 10. 2017. 
 
Na podlagi te odločbe, katera je izdana na podlagi Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena se pri nepremičnini s parc. št. 1304/119 k.o. 1681 - Bločice (ID 
6147126), parc. št. 1304/120 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722757), parc. št. 1304/121 k.o. 1681 - 
Bločice (ID 6722756), parc. št. 1304/122 k.o. 1681 - Bločice (ID 6722755), parc. št. 2590/97 k.o. 
1676 Cerknica (ID 6726833) in parc. št. 2590/98 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726835), vknjiži izbris 
zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
  
S tem je odločba utemeljena. 
 
Odločba je v skladu s 23. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16), takse prosta. 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je v roku 15 dni po prejemu dopustna 
pritožba na župana občine Cerknica. Morebitno pritožbo je mogoče vložiti v sprejemni pisarni 
Občine Cerknica, pisno ali ustno na zapisnik ali pa jo poslati na naslovnika, ki je odločbo izdal. 
Pritožba je pravočasna, če je poslana oziroma oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno 
po pošti. Pritožba je oproščena plačila upravne takse po 23. členu Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 
32/16). 
 
 
Postopek vodila: Olga Smodila, višja svetovalka 
 
 
 
VROČITI:                                                                                      Direktorica občinske uprave 
                                                                                                                  Irena ZALAR 
1. Občine Cerknica,  
    Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica                                              
                                             
2.    Zemljiška knjiga -  po pravnomočnosti! 
3.    Spis 
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