
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G in 50/2014), Uredbe o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 

42/2012, 24/2013 in 10/2014) in 88. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 

vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) je občinski svet Občine Cerklje 

na Gorenjskem na 8. redni seji dne 2. 3. 2016 sprejel 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016 

 

 

1. člen 

(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem) 

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016 

(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 6/2015) se v drugem odstavku 8. člena 

spremeni tako, da se: 

- dodajo nova zemljišča pod zaporednimi številkami: 

»- 118. Zemljišče: parc. št. 1079/41 k.o. 2116 - Spodnji Brnik (ID 6456286), površina 220 m
2
. 

Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  

območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 

(OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 

4/14). 

Posplošena tržna vrednost: 1980,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 

22.02.2016.  Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila 

cenitev predmetnega zemljišča. 

- 119. Zemljišče: parc. št. 1079/58 k.o. 2116 - Spodnji Brnik (ID 6456287), površina 152 m
2
. 

Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  

območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 

(OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 

4/14). 

Posplošena tržna vrednost: 1368,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 

22.02.2016.  Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila 

cenitev predmetnega zemljišča. 

- 120. Zemljišče: parc. št. 267/2 k.o. 2080 – Štefanja Gora (ID 5120513), površina 364 m
2
. 

Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  

območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 

(OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 

4/14). 

Posplošena tržna vrednost: 1080,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 

22.02.2016.  Na predmetnem zemljišču je zgrajen objekt – gasilski dom Štefanja Gora, ki 

ga namerava Občina Cerklje na Gorenjskem skladno s 1. odstavkom 48. člena Zakona o 

gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB) neodplačno prenesti v last PGD Štefanja 

Gora.  

- 121. Zemljišče: parc. št. 267/3 k.o. 2080 – Štefanja Gora (ID 3777204), površina 56 m
2
. 

Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  

območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 



(OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 

4/14). 

Posplošena tržna vrednost: 45,661,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 

22.02.2016.  Na predmetnem zemljišču je zgrajen objekt – gasilski dom Štefanja Gora, ki 

ga namerava Občina Cerklje na Gorenjskem skladno s 1. odstavkom 48. člena Zakona o 

gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB) neodplačno prenesti v last PGD Štefanja 

Gora.« 

 

 

2. člen 

 (sprejem in veljavnost) 

 

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na 

Gorenjskem za leto 2016 se objavijo v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in 

začnejo veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Številka: 032-05/2014-80 

Datum:   2. 3. 2016 

 

 

 

 

  Občina Cerklje na Gorenjskem 

       ŽUPAN 

FRANC ČEBULJ, l.r. 


