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ZADEVA: 
NAMERA SKLENITVE POGODBE O BREZPLAČNEM 

PRENOSU ZEMLJIŠČ NA KATERIH JE ZGRAJEN GASILSKI 

DOM, V LAST PGD ŠTEFANJA GORA 

PRAVNA 

PODLAGA: 

29. in 51. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 

– ZUUJFO), 16. in 88. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem 

(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) in 

48. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 

prečiščeno besedilo)  

PREDLAGATELJ: Župan, g. Franc Čebulj 

PRIPRAVILA: Špela Petrič, dipl. prav., Pravnica VII/1 

NAMEN: Seznanitev 

 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Štefanja Gora, ki ga zastopa predsednik društva Marjan 

Polajnar, je s pisno vlogo zaprosilo Občino Cerklje na Gorenjskem za brezplačen prenos dveh 

zemljišč, in sicer parc. št. 267/2 (ID 5120513) v izmeri 364 m2 in parc. št. 267/3 (ID 

3777204) v izmeri 56 m2, obe k.o. 2080 - ŠTEFANJA GORA, v last PGD Štefanja Gora. Na 

predmetnih dveh zemljiščih je zgrajen objekt – gasilski dom, katerega uporablja izključno 

PGD Štefanja Gora za svoje potrebe in zanj tudi skrbi kot dober gospodar.  

 

1. odstavek 48. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 

besedilo) določa, da prostovoljna gasilska društva in njihove zveze pridobijo z dnem 

uveljavitve tega zakona, to je z dnem 14. 01. 1994, lastninsko pravico na premičnem in 

nepremičnem premoženju, ki je namenjeno gasilstvu in s katerim upravljajo ob uveljavitvi 

tega zakona. Skladno z določbami tega zakona je PGD Štefanja Gora pridobilo zakonito 

lastninsko pravico na zemljiščih parc. št. 267/2 in parc. št. 267/3, obe k.o. 2080 - ŠTEFANJA 
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GORA, vključno z gasilskim domom, ki je bil po podatkih evidence GURS zgrajen že leta 

1964. 

 

Po pravnem pregledu zemljišč parc. št. 267/2 in parc. št. 267/3, oba k.o. 2080 - ŠTEFANJA 

GORA, izhaja, da na predmetnih dveh zemljiščih ni vpisana nobena pravica ali pravno 

dejstvo, ki bi omejevala lastninsko pravico, zato bo Občina Cerklje na Gorenjskem po potrjeni 

spremembi Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Cerklje na 

Gorenjskem v letu 2016, s pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnin prenesla zemljišči s 

parc. št. 267/2 in s parc. št. 267/3, obe k.o. 2080 - ŠTEFANJA GORA, v last PGD Štefanja 

Gora, pod pogojem, da gasilsko društvo ne bo brez poprejšnjega soglasja lokalne skupnosti 

odtujilo zemljišč in objektov, namenjenih za opravljanje nalog gasilstva, vse skladno z 2. 

odstavkom Zakona o gasilstvu.   

 

 

S spoštovanjem, 

   

 

    Občina Cerklje na Gorenjskem 

                ŽUPAN 

                 FRANC ČEBULJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem se je seznanil z namero Občine Cerklje na 

Gorenjskem o brezplačnem prenosu zemljišč parc. št. 267/2 (ID 5120513) in parc. št. 

267/3 (ID 3777204), obe k.o. 2080 - ŠTEFANJA GORA, na katerih je zgrajen objekt - 

gasilski dom, v last PGD Štefanja Gora. 


