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Na podlagi prvega odstavka  245. člena  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. 
člena  Statuta Občine Destrnik (Uradni  vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 11/10, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji ___. redni seji, dne 
__________ sprejel naslednji 

 

SKLEP 

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

 

I. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine: 

- parc. št.: 650, 644/3, 642, 746, 715,  vse k. o. Desenci (352); 

- parc. št.: 499/3, 498, 500/1, 500/4, 507, 505, 506, 502/6, vse  k .o. Destrnik (363); 

- parc. št.: 580/2, 568, 569/6, 569/10, 587, 579/1, 585, 584/2, 581/7, 581/4, 571, 588, 573, 576, 

575/3, 575/2, 575/4, 574/1, 570,  vse k. o. Dolič (362); 

- parc. št.: 451/2, 446/1, 450/8, 450/11, 450/16, 450/18, 450/20, 450/21, 451/1, 450/22, 450/4, 

450/7, 84/7, 84/9, 450/26, 446/2, 447, vse k. o. Drstelja (368); 

- parc. št.: 691/4, 719/10, 715/6, 719/6, 719/16, 719/8, 719/78, 719/77, 719/75, 718/3, 718/2, 

719/9, 719/14, 715/2, 715/6, 717/20, vse k. o. Janežovci (369); 

- parc. št.: 343/5, 345, 344/9, 344/7, 344/2, 344/5, 342/4, 342/1, 342/9, vse k. o. Janežovski Vrh 

(370); 

- parc. št.: 1272/2, 1272/1, 1275/1, 1271/4, 1277, 1270/3, 1269/2, 1268/3, 1269/1, 1271/3, 

1268/1, 1273, 1274/1, 1276/3, 1276/8, 1276/5,  vse k. o. Jiršovci (365); 

- parc. št.: 861/1, 862, 859/3, 852/5, 863/1,  vse k. o. Levanjci (361); 

- parc. št.: 485/1, 487/8, 487/9, 487/10, 487/3, 488/2, 488/1, 489, 487/5, 486/1, 486/2 vse. k. 

o. Ločki Vrh (349); 

- parc. št. 880/2, 880/1, obe k. o. Trnovski Vrh (348); 

- parc. št.: 827/6, 827/18, 827/13, 827/4, 837/1, 919/1, 835/7, 837/5, 836/1, 889/1, 831/2, 

832/1, 832/2, 832/3,  vse k. o. Svetinci (351); 

- parc. št.: 842/3, 850/7, 850/4, 848, 849/5, 849/8, 847, 844, 842/2, vse k. o. Vintarovci (364); 

- parc. št.: 413/5, 415/1, 422, 412/1, 412/2, 412/6,  vse k .o. Zg. Velovlek (371) in 

- parc. št. 262, k. o. Straže. 

II. 

 

Z uveljavitvijo tega sklepa postanejo nepremičnine iz I. točke polna last Občine Destrnik, Janežovski 
Vrh 42, 2253 Destrnik (do celote – 1/1) in se pri njih zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena 

– občinska cesta. 

 

III. 
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Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Destrnik po uradni dolžnosti ugotovitveno 

odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Destrnik. Po pravnomočnosti 
odločbe se zaznamba o grajenem javnem dobro vpiše v zemljiško knjigo. 

IV. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Številka:   
Datum: 

 

        Župan Občine Destrnik: 
        Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el. 

 

 

Obrazložitev 

Nepremičnine, navedene v predlogu tega sklepa, so po podatkih zemljiške knjige javno dobro, ki je 
navedeno kot lastnik nepremičnine. V zemljiški knjigi je torej izveden napačen vpis, saj javno dobro ne 

more biti lastnik nepremičnine, prav tako je izveden pomanjkljiv vpis javnega dobra, saj ni vpisan 

podatek o vrsti javnega dobra. V skladu z Zakonom o zemljiški knjigi mora zaznamba javnega dobra 
obsegati tudi podatek o vrsti javnega dobra (grajeno javno dobro državnega oz. lokalnega pomena, 
naravno javno dobro državnega oz. lokalnega pomena). Kot lastnika navedenih nepremičnin pa je 
potrebno vpisati Občino Destrnik. V naravi nepremičnine predstavljajo občinske ceste, javne poti in 
nekategorizirane ceste. 

V skladu s prvim odstavkom 245. členom Zakona o urejanju prostora ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) 
se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki  jo na podlagi 
sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. 

V skladu s 26. točko prvega odstavka 3. člena  Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-

popr.) je objekt v javni rabi , objekt ali del objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena 

vsem, med drugim javna površina kot je javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče,parkirišče, pokopališče, 
park, zelenica, rekreacijska površina. 

Po sodni praksi od leta 2011 dalje niso več mogoči vpisi služnostnih in drugih stvarnih pravic, v kolikor 
iz zemljiške knjige jasno ne izhaja, kdo je lastnik nepremičnine (to je lahko le fizična oziroma pravna 
oseba) in vrsta zaznambe javnega dobra. 
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LC 060-011 PLACAR-MESTNI VRH 

Nepremičnini s parc. št. 691/4 in 719/10, obe k.o. Janežovci, predstavljata lokalno cesto LC 060011 

(PLACAR-MESTNI VRH). 

PLACAR: skupni prikaz parc. št.: 691/4 in 719/10, obe k.o. Janežovci (LC) 

   

 

PLACAR: skupni prikaz parc. št.:  691/4 in 719/10, obe k.o. Janežovci (LC) 

 

  

LC 060-021 DRSTELJA-MESTNI VRH 

Nepremičnini s parc. št. 842/3, k.o. Vintarovci in parc. št. 451/2, k.o. Drstelja,  predstavljata lokalno 

cesto LC 060-021 (DRSTELJA MESTNI VRH). Nepremičnina s parc. št.  446/1, k.o. Drstelja,  predstavlja 

del lokalne ceste 060021 (DRSTELJA-MESTNI VRH), del javno pot  JP 560171 SEVER-HLIŠ-PŠAJD), del pa 

nekategorizirana cesta kot dovozna pot do kmetijskih zemljišč. Nepremičnine s parc. št. 450/8, 450/11, 
450/16, 450/18, 450/20 in 450/21, vse k.o. Drstelja,  predstavljajo del lokalne ceste LC 060021 
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(DRSTELJA MESTNI VRH). Nepremičnina parc. št. 451/1, k.o. Drstelja, predstavlja del lokalne ceste LC 

060021 DRSTELJA-MESTNI VRH,  v enem delu pa  javno pot JP 560-531 (KNEZ-LOZINŠEK).  

 

DRSTELJA: skupni prikaz parc. št.:  842/3, k.o. Vintarovci in parc. št.: 451/2, 446/1, 450/8, 450/11, 

450/16, 450/18, 450/20, 451/1 in 451/1, vse k.o. Drstelja (LC) 

 

DRSTELJA: skupni prikaz parc. št.:  842/3, k.o. Vintarovci in parc. št.: 451/2, 446/1, 450/8, 450/11, 

450/16, 450/18, 450/20, 450/21 in 451/1, vse k.o. Drstelja (LC) 
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DRSTELJA: skupni prikaz parc. št.:   446/1, k.o. Drstelja (JP in nekategorizirana cesta) 

 

DRSTELJA: skupni prikaz parc. št.:   451/1, k.o. Drstelja (JP) 

 

LC 060031 GOMILA 

Nepremičnine s parc. št. 1272/2, k.o. Jiršovci, predstavlja del lokalne ceste LC 060031 (GOMILA-

KRČEVINA. Nepremičnina parc. št. 1272/1, k.o. Jiršovci, predstavlja del lokalne ceste LC 060031 

(GOMILA-KRČEVINA), del pa nekategorizirano cesto v uporabi do kmetijskih zemljišč in v zemlji 
vgrajena telekomunikacijska infrastruktura.  
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GOMILA: skupni prikaz parc. št.: 1272/2, k.o. Jiršovci (LC) in 1272/1, k.o. Jiršovci  (LC, del pa 
nekategorizirana cesta) 

 

GOMILA: skupni prikaz parc. št.:  1272/2 in 1272/1, k.o. Jiršovci  (LC) 

 

LC 060041 DESTRNIK-LOČKI VRH 

Nepremičnine s parc. št. 499/3, k.o. Destrnik, parc. št. 850/7, k.o. Vintarovci in  parc. št.  485/1, Ločki 
Vrh,  predstavljajo pretežni del lokalne ceste LC 060041 (DESTRNIK-LOČKI VRH). 
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DESTRNIK-POKOPALIŠČE: skupni prikaz parc. št.:  499/3, k.o. Destrnik, parc. št. 850/7, k.o. Vintarovci in  
parc. št.  485/1, Ločki Vrh (LC) 

 

 

LC 060052 ZASADI 

Nepremičnine s parc. št. 827/6, 827/18, 827/13, 827/4, vse k.o. Svetinci in parc. št. 498, 500/1, 500/4, 

vse k.o. Destrnik, predstavljajo pretežni del lokalne ceste LC 060052 (ZASADI). 

ZASADI: skupni prikaz parc. št.:  827/6, 827/18, 827/13, 827/4, vse k.o. Svetinci in parc. št. 498, 500/1, 
500/4, vse k.o. Destrnik (LC) 

 

LC 060061 LOČKI VRH-VINTAROVCI 

Nepremičnine s parc. št. 487/8, 487/9, 487/10, vse k.o. Ločki Vrh, predstavljajo pretežni del lokalne 
ceste LC 060061 (LOČKI VRH-VINTAROVCI).  
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LOČKI VRH-VINTAROVCI: skupni prikaz parc. št.:. 487/8, 487/9, 487/10, vse k.o. Ločki Vrh (LC) 

 

LOČKI VRH-VINTAROVCI: skupni prikaz parc. št.:  487/8, 487/9, 487/10, vse k.o. Ločki Vrh (LC) 

 

 

LC 060063 STRMEC-JIRŠOVCI 

Nepremičnine s parc. št. 1275/1, 1271/4, 1277, vse k.o. Jiršovci,  parc. št. 262, k.o. Straže, predstavljajo 

pretežni del lokalne ceste LC 060063 (STRMEC-JIRŠOVCI. Del parcele parc. št. 1277 k.o. Jiršovci, 
predstavlja tudi del javne poti JP 560281 (GABERJE-PETRIČ-KOCMUT). 
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STRMEC PRI DESTRNIKU-JIRŠOVCI: skupni prikaz parc. št.: 1275/1, 1271/4, 1277, vse k.o. Jiršovci,  parc. 
št. 262, k.o. Straže, 1277 k.o. Jiršovci (LC) 

 

STRMEC PRI DESTRNIKU-JIRŠOVCI: skupni prikaz parc. št.: 1275/1, 1271/4, 1277, vse k.o. Jiršovci,  parc. 
št. 262, k.o. Straže, 1277 k.o. Jiršovci (LC) 

 

JIRŠOVCI-STRMEC PRI DESTRNIKU: skupni prikaz parc. št.:  1277 k.o. Jiršovci (JP) 
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LC 060-151 DAJČMAN-DUGA 

Nepremičnina s parc. št. 1270/3, k.o. Jiršovci, predstavlja pretežni del lokalno cesto LC 060151 
(DAJČMAN-DUGA), delno javno pot JP 560461 (KAUČEVIČ-KRAMBERGER), del parcele pa predstavlja 

nekategorizirano cesto kot dovozna pot do kmetijskih zemljišč, v kateri je vgrajena tudi komunalna 

infrastruktura. Nepremičnina s parc. št. 1269/2, k.o. Jiršovci, predstavlja del lokalne ceste LC 060151 

(DAJČMAN-DUGA). 

JIRŠOVCI (RICINJE): skupni prikaz parc. št.:  1270/3 in 1269/2 k.o. Jiršovci (LC) 

 

JIRŠOVCI (RICINJE): skupni prikaz parc. št.: 1270/3, k.o. Jiršovci (JP, del parcele pa predstavlja 
nekategorizirano cesto v kateri je vgrajena komunalna infrastruktura) 

 

 

LC 060-161 LEVANJCI-DOLIČ 

Nepremičnina s parc. št. 861/1, k.o. Levanjci, predstavlja del lokalne ceste LC 060161 (LEVANJCI-

DOLIČ), javno pot JP 561131 (ŽAMPA-KOKOL), del parcele pa nekategorizirano cesto kot dovozno pot 

do kmetijskih zemljišč. Nepremičnini s parc. št. 862, k.o. Levanjci in parc. št. 580/2, k.o. Dolič, 

predstavljata pretežni del lokalne ceste LC 060161 (LEVANJCI-DOLIČ).  
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LEVANJCI-DOLIČ: skupni prikaz parc. št.:   861/1, k.o. Levanjci, predstavlja de lLC, del JP. Nepremičnini s 
parc. št. 862, k.o. Levanjci in parc. št. 580/2, k.o. Dolič, predstavljata pretežni del  LC  

 

LEVANJCI-DOLIČ: skupni prikaz parc. št.:  861/1, k.o. Levanjci, predstavlja, javno pot JP, del parcele pa 

nekategorizirano cesto kot dovozno pot do kmetijskih zemljišč. 

 

 

LC 060-171 ŠOLA-KAPELA-MURKON 

Nepremičnini s parc. št. 343/5, k.o. Janežovski Vrh in parc. št. 850/4, k.o. Vintarovci, predstavljata del 
lokalne ceste LC 060-171 (ŠOLA-KAPELA-MURKO). Nepremičnina s parc. št. 345, k.o. Janežovski Vrh, 
predstavljata del lokalne ceste LC 060-171 (ŠOLA-KAPELA-MURKO) in del nekategorizirane ceste kot 

dovozne poti do kmetijskih zemljišč. Nepremičnine s parc. št. 344/9, k.o. Janežovski Vrh in parcela parc. 
št. 715/6, k.o. Janežovci,predstavljata del lokalne ceste LC 06171 (ŠOLA-KAPELA-MURKO) in del javne 

poti JP 560351 (BENKOV GOZD-IRGL). Nepremičnini s parc. št. 344/7, k.o. Janežovski Vrh in parcela 
parc. št. 848, k.o. Vintarovci, predstavljata pretežni del lokalne ceste LC 060171 (ŠOLA-KAPELA-

MURKO). 
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JANEŽOVSKI VRH-VINTAROVCI: skupni prikaz parc. št. : 343/5, k.o. Janežovski Vrh in parc. št. 850/4, k.o. 
Vintarovci LC. 

 

JANEŽOVSKI VRH-VINTAROVCI: skupni prikaz parc. št. : 345, k.o. Janežovski Vrh, predstavljata del 
lokalne ceste in del nekategorizirane ceste kot dovozne poti do kmetijskih zemljišč. Del parc. št. 344/9 
in 344/7, obe, k.o. Janežovski Vrh in parc. št. 848, k.o. Vintarovci LC. 
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JANEŽOVSKI VRH:  skupni prikaz parc. št. :  344/9, k.o. Janežovski Vrh in parc št. 715/6, k.o. Janežovci 
JP. 

 

 

LC 328150 PTUJ-MESTNI VRH-GRAJENŠČAK 

Nepremičnina s parc. št. 719/6, k.o. Janežovci, predstavlja del lokalne ceste LC 328150 (PTUJ-MESTNI 

VRH-GRAJENŠČAK. 

PLACAR-DESTRLJA: skupni prikaz parc. št. : 719/6, k.o. Janežovci LC 

 

 

JP 560091 IRGL-KUMER-VOGLAR 

Nepremičnina s parc. št. 719/16, k.o. Janežovci, predstavlja pretežni del javne poti JP 560091 (IRGL-

KUMER-VOGLAR). 
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PLACAR: skupni prikaz parc. št.  :  719/16, k.o. Janežovci JP 

 

 

JP 560102 ČISTILNA NAPRAVA JANEŽOVCI 

Nepremičnina s parc. št. 719/8, k.o. Janežovci, predstavlja pretežni del javne poti JP 560102  (ČISTILNA 
NAPRAVA JANEŽOVCI). 

JANEŽOVCI: skupni prikaz parc. št. :  719/8, k.o. Janežovci JP 

 

 

JP 560121 MAHORIČ-BRAČIČ 

Nepremičnine s parc. št. 719/78, 719/77, 719/75, vse k.o. Janežovci predstavljajo javno pot JP 560121 
(MAHORIČ-BRAČIČ). Manjši del je nekategorizirana cesta, ki vodi  do kmetijskih zemljišč. 



15 

 

JANEŽOVCI-PLACAR:  skupni prikaz parc. št. : 719/78, 719/77, 719/75, vse k.o. Janežovci predstavljajo  
JP, manjši del je nekategorizirana cesta, ki vodi  do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560131 OPEKARNA 

Nepremičnina s parc. št. 718/3, k.o. Janežovci, predstavlja javno pot JP 560131 (OPEKARNA). 

JANEŽOVCI: skupni prikaz parc. št.  :  718/3, k.o. Janežovci JP 

 

 

JP 560141 VILČNIK-ŠORI 

Nepremičnina s parc. št. 718/2, k.o. Janežovci, predstavlja del javne poti JP 560141 (VILČNIK-ŠORI), del 
pa nekategorizirano  cesto kot dovozno pot  do kmetijskih zemljišč. Nepremičnini parc. št. 719/9 in 

719/14, obe k.o. Janežovci, predstavljata drugi del javne poti JP 560141 (VILČNIK-ŠORI). 
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JANEŽOVCI-PLACAR: skupni prikaz parc. št. : 718/2, k.o. Janežovci, predstavlja del javne poti, del pa 
nekategorizirano  cesto kot dovozno pot  do kmetijskih zemljišč. 

 

JANEŽOVCI-PLACAR:  skupni prikaz parc. št. :  719/9 in 719/14, obe k.o. Janežovci, predstavljata drugi 
del  JP 

 

 

JP560151 ŽUMER-RODOŠEK 

Nepremičnina s parc. št. 450/22, k.o. Drstelja, predstavlja javno pot JP 560151 (ŽUMER-RODOŠEK), del 
parcele pa nekategorizirana cesta in služi za dovoz do kmetijskih zemljišč. 
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DRSTELJA: skupni prikaz parc. št.:  450/22, k.o. Drstelja, predstavlja javno pot, del parcele pa 

nekategorizirana cesta in služi za dovoz do kmetijskih zemljišč. 

 

 

 

JP 560161 STAJNKO-ČEH-JEZ 

Nepremičnine s parc. št. 450/4, 450/7, 84/7, 84/9 in 450/26, vse k.o. Drstelja, predstavljajo javno pot 

JP 560161 (STAJNKO-ČEH-JEZ).  

DRSTELJA: skupni prikaz parc. št. :  450/4, 450/7, 84/7, 84/9 in 450/26, vse k.o. Drstelja JP 

 

 

JP 560171 SEVER-HLIŠ-PŠAJD 

Nepremičnina s parc. št. 446/2, k.o. Drstelja, predstavlja del javne poti JP 560171 (SEVER-HLIŠ-PŠAJD). 
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DRSTELJA:  skupni prikaz parc. št. :  446/2, k.o. Drstelja JP 

 

 

JP 560172 HLIŠ-POTRČ 

Nepremičnina s parc. št. 447, k.o. Drstelja, predstavlja javno pot JP 560172 HLIŠ-POTRČ), del parcele 
pa je nekategorizirana cesta in predstavlja dovoz do kmetijskih zemljišč. 

DRSTELJA: skupni prikaz parc. št.: 447, k.o. Drstelja, predstavlja javno pot, del parcele pa je 

nekategorizirana cesta in predstavlja dovoz do kmetijskih zemljišč. 

 

 

 

JP560181 PAJENK-RAJŠP 

Nepremičnina s parc. št. 1268/3, k.o. Jiršovci, predstavlja del javne poti JP 560181 (PAJENK-RAJŠP). 
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JIRŠOVCI:  skupni prikaz parc. št. :  1268/3, k.o. Jiršovci JP 

 

 

JP 560-182 KOREN-TAJHMAN 

Nepremičnina s parc. št. 1269/1, k.o. Jiršovci, predstavlja javno pot JP 560182 (KOREN-TAJHMAN), del 

parcele pa je nekategorizirana cesta in predstavlja dovoz do kmetijskih zemljišč. 

JIRŠOVCI: skupni prikaz parc. št.: 1269/1, k.o. Jiršovci, predstavlja javno pot, del parcele pa je 

nekategorizirana cesta in predstavlja dovoz do kmetijskih zemljišč. 

 

 

 

JP 560191 BRUNČIČ-ARNUŠ 

Nepremičnina s parc. št. 1271/3, k.o. Jiršovci, predstavlja javno pot JP 560191 (BRUNČIČ-ARNUŠ), del 
parcele pa je nekategorizirana cesta in predstavlja dovoz do kmetijskih zemljišč. 
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GOMILA: skupni prikaz parc. št.: 1271/3, k.o. Jiršovci, predstavlja javno pot, del parcele pa je 
nekategorizirana cesta in predstavlja dovoz do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560231 BERLAK 

Nepremičnina s parc. št. 837/1 k.o. Svetinci, predstavlja javno pot JP 560231 (BERLAK), del parcele pa 
je nekategorizirana cesta in predstavlja dovoz do kmetijskih zemljišč. 

SVETINCI: skupni prikaz parc. št. :  837/1 k.o. Svetinci JP, del parcele pa je nekategorizirana cesta in 

predstavlja dovoz do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560241 ČUČEK-BRUNČIČ-POTRČ 

Nepremičnini s parc. št.  1268/1, k.o. Jiršovci, predstavlja del javne poti JP 560241 (ČUČEK-BRUNČIČ-

POTRČ), parcela s parc. št. 1273, k.o. Jiršovci, predstavlja pretežni del javne poti JP 560241 (ČUČEK-

BRUNČIČ-POTRČ), del parcele pa je nekategorizirana cesta in predstavlja dovoz do kmetijskih zemljišč. 
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JIRŠOVCI: skupni prikaz parc. št.  :  1268/1, k.o. Jiršovci, predstavlja del javne poti, parc. št. 1273, k.o. 
Jiršovci, predstavlja pretežni del javne poti, del parcele pa je nekategorizirana cesta in predstavlja dovoz 
do kmetijskih zemljišč. 

 

JIRŠOVCI: skupni prikaz parc. št.  :  1273, k.o. Jiršovci, predstavlja pretežni del javne poti JP 

 

 

JP 560242 SKAKALNICA-KOPIČ 

Nepremičnina s parc. št. 1274/1, k.o.  Jiršovci, predstavlja javno pot JP 560242 (SKAKALNICA-KOPČIČ). 
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JIRŠOVCI: skupni prikaz parc. št.  : 1274/1, k.o.  Jiršovci JP 

 

 

JP 560261 ARNUŠ-METLIČAR 

Nepremičnina s parc. št. 1276/3, k.o. Jiršovci,predstavlja javno pot JP 560261 (ARNUŠ-METLIČAR). 

JIRŠOVCI:  skupni prikaz parc. št. : 1276/3, k.o. Jiršovci JP 

 

 

JP 560271 PETRIČ-LEŠNIK 

Nepremičnini s parc. št. 1276/8 in 1276/5, obe k.o. Jiršovci, predstavljata pretežni del javne poti JP 
560271 (PETRIČ-LEŠNIK). 
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JIRŠOVCI: skupni prikaz parc. št. : 1276/8 in 1276/5, obe k.o. Jiršovci JP 

 

 

JP 560281 GABERJE-PETRIČ-KOCMUT 

Nepremičnina s parc. št. 880/2, k.o. Trnovski Vrh, predstavlja del javne poti JP 560281 (GABERJE-

PETRIČ-KOCMUT). 

STRMEC PRI DESTRNIKU:  skupni prikaz parc. št. :  880/2, k.o. Trnovski Vrh JP 

 

 

JP 560282 STRMEC (DOMINKO-HORVAT) 

Nepremičnina s parc. št. 880/1, k.o. Trnovski Vrh, predstavlja del javne poti JP 560282 (STRMEC 

(DOMINKO-HORVAT). 
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STRMEC PRI DESTRNIK:  skupni prikaz parc. št. :  880/1, k.o. Trnovski Vrh JP 

 

 

JP 560291 PLOHL-ZOREC-ARNUŠ 

Nepremičnina s parc. št. 849/5, k.o. Vintarovci, predstavlja manjši del javne poti JP 560291 (PLOHL-

ZOREC-ARNUŠ). Parc. št. 849/8, k.o. Vintarovci, predstavlja del javne poti JP 560291 (PLOHL-ZOREC-

ARNUŠ), manjši del pa nekategorizirano cesto kot dovoz do kmetijskih zemljišč. 

VINTAROVCI-JIRŠOVCI: skupni prikaz parc. št. :  849/5, k.o. Vintarovci, predstavlja manjši del javne poti, 
parc. št. 849/8, k.o. Vintarovci, predstavlja del javne poti), manjši del pa nekategorizirano cesto kot 
dovoz do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560331 MURKO-GOZD 

Nepremičnina s parc. št. 847, k.o. Vintarovci, predstavlja javno pot JP 560331 (MURKO-GOZD). 



25 

 

VINTAROVCI: skupni prikaz parc. št. :  847, k.o. Vintarovci JP 

 

 

JP 560341 ŠTEGER-SIMONIČ 

Nepremičnina s parc. št. 844, k.o. Vintarovci, predstavlja javno pot JP 560341 (ŠTEGER-SIMONIČ). 

VINTAROVCI (VINTAROVSKI VRH):  skupni prikaz parc. št. :  844, k.o. Vintarovci JP 

 

VINTAROVCI (VINTAROVSKI VRH):  skupni prikaz parc. št. :  844, k.o. Vintarovci JP 
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VINTAROVCI (VINTAROVSKI VRH):  skupni prikaz parc. št. :  844, k.o. Vintarovci JP 

 

 

JP 560351 BENKOV GOZD-IRGL 

Nepremičnine s parc. št. 344/9, k.o. Janežovski Vrh in prac. št. 715/2 in 715/6, obe k.o. Janežovci, 
predstavljata del javne poti JP 560351 (BENKOV GOZD-IRGL). 

JANEŽOVSKI VRH: skupni prikaz parc. št.  :  344/9, k.o. Janežovski Vrh in prac. št. 715/6, k.o. Janežovci 
JP 
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JANEŽOVSKI VRH: skupni prikaz parc. št. :  344/9, k.o. Janežovski Vrh in prac. št. 715/2 in 715/6, obe 
k.o. Janežovci JP 

 

 

JP 560352 KAPELA-RODVAJN 

Nepremičnina s parc. št. 344/2, k.o. Janežovski Vrh, predstavlja javno pot JP 560352 (KAPELA-

RODVAJN) in del nekategorizirane ceste katera služi kot dovozna pot do kmetijskih zemljišč. 

JANEŽOVSKI VRH: skupni prikaz parc. št.: 344/2, k.o. Janežovski Vrh, predstavlja javno pot, del pa 
nekategorizirano cesto katera služi kot dovozna pot do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560361 LIPOVŠEK 

Nepremičnina s parc. št. 842/2, k.o. Vintarovci, predstavlja javno pot JP 560361 (LIPOVŠEK). 
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VINTAROVCI: skupni prikaz parc. št. :  842/2, k.o. Vintarovci JP 

 

 

JP 560371 KAPELA-BENKOV GOZD 

Nepremičnina s parc. št. 717/20, k.o. Janežovci, predstavlja del javne poti JP 560371 (KAPELA-BENKOV 

GOZD). 

JANEŽOVCI:  skupni prikaz parc. št. : 717/20, k.o. Janežovci JP 

 

 

JP 560381 BENKOV GOZD-TAŠNER 

Nepremičnina s parc. št. 344/5, k.o. Janežovski Vrh, predstavlja javno pot JP 560381 (BENKOV GOZD-

TAŠNER). 
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JANEŽOVSKI VRH:  skupni prikaz parc. št. :  344/5, k.o. Janežovski Vrh JP 

 

 

JP 560421 ZADRAVEC-GORJUP 

Nepremičnina s parc. št. 342/4, k.o. Janežovski Vrh, predstavlja del javne poti JP 560421 (ZADRAVEC-

GORJUP). Del parcele pa predstavlja nekategorizirano cesto - dovozno pot do kmetijskih zemljišč. 

JANEŽOVSKI VRH:  skupni prikaz parc. št. :  342/4, k.o. Janežovski Vrh, predstavlja del javne poti. Del 
parcele pa predstavlja nekategorizirano cesto - dovozno pot do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560431 FURMAN-IRGL-KOLARIČ 

Nepremičnina s parc. št. 568, k.o. Dolič, predstavlja del javne po JP 560431 (FURMAN-IRGL-KOLARIČ),   
manjši del pa nekategorizirano pot do kmetijskih zemljišč. Nepremičnine s parc. št. 569/6, 569/10, 587, 

vse k.o. Dolič, parc. št. 342/1, 342/9, obe k.o. Janežovski Vrh, parc. št. 413/5, k.o. Zg. Velovlek, 

predstavljajo del javne poti JP 560431 (FURMAN-IRGL-KOLARIČ). Nepremičnina s parc. št.  415/1,  k.o. 

Zg. Velovlek, predstavlja del Javnih poti JP 560431 (FURMAN-IRGL-KOLARIČ), del JP 560432 (KOLARIČ-

TOŠ), del JP 560451 (KOLARIČ-BEZJAK) in del JP 830011(KICAR-TOŠ-GONZA). 
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DOLIČ-JANEŽOVSKI VRH: skupni prikaz parc. št.  : 569/6, 569/10, 587, vse k.o. Dolič, predstavljajo del 
javne poti, parc .št. 568, k.o. Dolič, predstavlja del javne poti,  manjši del pa nekategorizirano pot do 
kmetijskih zemljišč. 

 

JANEŽOVSKI VRH: skupni prikaz parc. št. : 342/1 in 342/ 9, obe k.o. Janežovski Vrh in parc. št. 413/5, 

k.o. Zg. Velovlek JP 

 

JANEŽOVSKI VRH-ZG. VELOVLEK: skupni prikaz parc. št. :  342/ 9, k.o. Janežovski Vrh, parc. št. 413/5 in 
415/1, obe k.o. Zg. Velovlek JP 
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ZG. VELOVLEK: skupni prikaz parc. št. :  415/1, k.o. Zg. Velovlek JP 

 

ZG. VELOVLEK: skupni prikaz parc. št. :  415/1, k.o. Zg. Velovlek JP  

 

ZG. VELOVLEK: skupni prikaz parc. št. : 415/1, k.o. Zg. Velovleki JP   
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ZG. VELOVLEK: skupni prikaz parc. št. :  415/1, k.o. Zg. Velovlek, predstavlja del Javnih poti  560432 in 

del JP 830011 JP. 

 

 

JP 560441 GONZA-LAZAR 

Nepremičnina s parc. št. 422, k.o. Zg. Velovlek, predstavlja del javne poti JP 560441 (GONZA-LAZAR) in 

javno pot 560442 (SLUKAN-HERAK). 

ZG. VELOVLEK: skupni prikaz parc. št. :  422, k.o. Zg. Velovlek JP 
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ZG. VELOVLEK: skupni prikaz parc. št. :  422, k.o. Zg. Velovlek JP 

 

 

JP 560451 KOLARIČ-BEZJAK 

Nepremičnine s parc. št. 412/1 in 412/2, obe  k.o. Zg. Velovlek, predstavljata del javne poti JP 560451 

(KOLARIČ-BEZJAK). Nepremičnina s parc. št. 412/6, k.o. Zg. Velovlek, predstavlja del javne poti JP 
560451 (KOLARIČ-BEZJAK), del parcele je nekategorizirana cesta,  predstavlja dovozno pot do 

kmetijskih zemljišč. 

ZG. VELOVLEK: skupni prikaz parc. št. : 412/1 in 412/2, obe  k.o. Zg. Velovlek, predstavljata del javne 

poti JP, parc. št. 412/6, k.o. Zg. Velovlek, predstavlja del javne poti JP, del parcele  pa je nekategorizirana 
cesta,  predstavlja dovozno pot do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560471 ČEH-HRNJA 

Nepremičnina s parc. št. 487/3, k.o. Ločki Vrh, predstavlja del javne poti JP 560471 (ČEH-HRNJA), del 

pa predstavlja nekategorizirano cesto,  dovozno pot do kmetijskih zemljišč. 
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LOČKI VRH: skupni prikaz parc. št.: 487/3, k.o. Ločki Vrh, predstavlja del javne poti JP, del pa predstavlja 
nekategorizirano cesto,  dovozno pot do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560481 FURMAN-KOPRIVJAK 

Nepremičnini s parc. št. 579/1, k.o. Dolič in parc. št. 859/3, k.o. Levanjci, predstavljata javno pot JP 

560481 (FURMAN-KOPRIVJAK). 

DOLIČ-LEVANJCI:  skupni prikaz parc. št. :  579/1, k.o. Dolič in parc. št. 859/3, k.o. Levanjci JP 

 



35 

 

LEVANJCI: skupni prikaz parc. št. :  579/1, k.o. Dolič in parc. št. 859/3, k.o. Levanjci JP 

 

 

JP 560482 FEKONJA-PUKŠIČ 

Nepremičnini s parc. št. 585 in 584/2, obe k.o. Dolič, predstavljata del javne poti JP 560482 (FEKONJA-

PUKŠIČ). 

DOLIČ: skupni prikaz parc. št. :  585 in 584/2, obe k.o. Dolič JP  

 

 

JP 560491 FURMAN-FLAJŠMAN 

Nepremičnini s parc. št. 581/7 in 581/4, obe k.o. Dolič, predstavljata del javne poti JP 560491 

(FURMAN-FLAJŠMAN). 
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DOLIČ:  skupni prikaz parc. št. :  581/7 in 581/4, obe k.o. Dolič JP 

 

 

JP 560501 PIHLER-ŽAMPA 

Nepremičnina s parc. št. 852/5, k.o. Levanjci, predstavlja: del javne poti JP 560501 (PIHLER-ŽAMPA), 
javno pot JP 560512 (MATJAŠIČ-ZELENIK) in del javne poti JP 560511 (KRAMBERGER-ZELENIK). Parc. št. 
863/1, k.o. Levanjci, predstavlja del javne poti JP 560501 (PIHLER-ŽAMPA). 

LEVANJCI: skupni prikaz parc. št. : 852/5 in863/1, obe  k.o. Levanjci JP 
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LEVANJCI: skupni prikaz parc. št. :  852/5 in 863/1, obe  k.o. Levanjci JP 

 

 

JP 560521 ČUČEK-ZELENKO-ZELENIK 

Nepremičnini s parc. št. 650 in 644/3, k.o. Desenci, predstavljata javno pot JP 560521 (ČUČEK-ZELENKO-

ZELENIK). 

GOMILCI: skupni prikaz parc. št. :  650 in 644/3, k.o. Desenci JP 
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GOMILCI: skupni prikaz parc. št.  :  650 in 644/3, k.o. Desenci JP 

 

GOMILCI-LEVANJCI: skupni prikaz parc. št. :  650 in 644/3, k.o. Desenci JP 

 

 

JP 560541 ARNUŠ-POLIČ 

Nepremičnina s parc. št. 642, k.o. Desenci, predstavlja javno pot JP 560541 (ARNUŠ-POLIČ), del parcele 
pa je nekategorizirana cesta in služi kot dovozna pot do kmetijskih zemljišč. 
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GOMILCI: skupni prikaz parc. št. :  642, k.o. Desenci  JP 

 

GOMILCI-DESENCI: skupni prikaz parc. št.  :  642, k.o. Desenci, predstavlja javno pot JP, del parcele pa 

je nekategorizirana cesta in služi kot dovozna pot do kmetijskih zemljišč. 

 

 

 

JP 560551 BENKO-MARKUŠ 

Nepremičnina s parc. št. 746 .k.o. Desenci, predstavlja javno pot JP 560551 (BENKO-MARKUŠ). 
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DESENCI: skupni prikaz parc. št. :  746 , k.o. Desenci JP 

 

 

JP 560561 GD-MURAJ 

Nepremičnina s parc. št. 715, k.o. Desenci, predstavlja del javne poti JP 560561 (GD-MURAJ. Parcela 

parc. št. 919/1, k.o. Svetinci predstavlja del javne poti JP 560561 (GD-Muraj) in del javne poti JP 560571 

(HABJANIČ-HORVAT). 

DESENCI-SVETINCI: skupni prikaz parc. št. :  715, k.o. Desenci JP 
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SVETINCI: skupni prikaz parc. št. :  919/1, k.o. Svetinci JP 

 

 

JP 560571 HABJANIČ-HORVAT 

Nepremičnine s parc. št. 919/1, 835/7, 837/5, 836/1, vse k.o. Svetinci, predstavljajo del javne poti JP 

560571 (HABJANIČ-HORVAT). Parcela parc. št. 889/1, k.o. Svetinci, predstavlja del javne poti JP 560571 

(HABJANIČ-HORVAT), del parcele  pa je nekategorizirana cesta in predstavlja dovozno pot do kmetijskih 

zemljišč. 

SVETINCI: skupni prikaz parc. št. :  919/1, 835/7, 837/5, 836/1, vse k.o. Svetinci JP 
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SVETINCI: skupni prikaz parc. št. :  889/1, k.o. Svetinci, predstavlja del javne poti JP, del parcele  pa je 

nekategorizirana cesta in predstavlja dovozno pot do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560581 ČUŠ-PRINCIGINA 

Nepremičnina s parc. št. 507, k.o. Destrnik, predstavlja del javne poti JP 560581  (ČUŠ-PRINCIGINA. 

Parcelne  št. 571, 588, 573, vse k.o. Dolič, predstavljajo del javne poti JP 560581 (ČUŠ-PRINCIGINA). 

Parcelna št. 576 k.o. Dolič, predstavlja del javne poti JP 560581 (ČUŠ-PRINCIGINA), del pa 

nekategorizirano cesto, ki služi kot dovoz do kmetijskih zemljišč. 

DOLIČ: skupni prikaz parc. št.:  507, k.o. Destrnik in parc.  št. 571, 588, 573, vse k.o. Dolič, predstavljajo 
del javne poti JP 
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DOLIČ: skupni prikaz parc. št.:  507, k.o. Destrnik in parc.  št. 571, 588, 573, vse k.o. Dolič, predstavljajo 
del javne poti JP 

 

DOLIČ: skupni prikaz parc. št.:  576 k.o. Dolič, predstavlja del javne poti JP, del pa nekategorizirano 
cesto, ki služi kot dovoz do kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560591 ARNUŠ-BAJEC 

Nepremičnine s parc. št. 575/3, 575/2, 575/4, vse k.o. Dolič, predstavljajo javno pot JP 560591 (ARNUŠ-

BAJEC). Parcela parc. št. 574/1, k.o. Dolič, predstavlja delno javno pot JP 560591 (ARNUŠ-BAJEC), delno 

pa nekategorizirano cesto za dostop do kmetijskih zemljišč. 
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DOLIČ: skupni prikaz parc. št.: 575/3, 575/2, 575/4, vse k.o. Dolič, predstavljajo javno pot JP, parc. št. 
574/1, k.o. Dolič, predstavlja delno javno pot JP, delno pa nekategorizirano cesto za dostop do 
kmetijskih zemljišč. 

 

 

JP 560601 HAUPTMAN-URBANIJA 

Nepremičnina s parc. št. 505, k.o. Destrnik , predstavlja del javne poti JP 560601 (HAUPTMAN-

URBANIJA in del javne poti 560611 (KOLENKO-RAJŠP-KRIŽIŠČE). 

DESTRNIK: skupni prikaz parc. št. :  505, k.o. Destrnik JP 
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DESTRNIK: skupni prikaz parc. št. :  505, k.o. Destrnik JP 

 

 

JP 560611 KOLENKO-RAJŠP-KRIŽIŠČE 

Nepremičnini s parc. št. 506 in 502/6, obe k.o. Destrnik, predstavljata del javne poti  JP 

560611(KOLENKO-RAJŠP-KRIŽIŠČE. Parcela parc. št. 570, k.o. Dolič, predstavlja del javne poti JP 560611 

(KOLENKO-RAJŠP-KRIŽIŠČE in javno pot 560612 (RAJŠP-JAKOB). 

DESTRNIK: skupni prikaz parc. št. :  506 in 502/6, obe k.o. Destrnik JP 
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DESTRNIK: skupni prikaz parc. št. :  570, k.o. Dolič JP 

 

 

JP 560651 HANŽEL-BREZOVEC 

Nepremičnina s parc. št. 831/2, k.o. Svetinci, predstavlja del javne poti JP 560651 (HANŽEL-BREZOVEC). 

Nepremičnina s parc. št. 488/2, k.o. Ločki Vrh, predstavlja del javne poti JP 560651 (HANŽEL-

BREZOVEC) in javno pot JP 560671 (KOS-BREZOVEC). 

SVETINCI: skupni prikaz parc. št. :  831/2, k.o. Svetinci JP 
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SVETINCI-LOČKI VRH: skupni prikaz parc. št. :  831/2, k.o. Svetinci JP 

 

SVETINCI-LOČKI VRH:  skupni prikaz parc. št. :  488/2, k.o. Ločki Vrh JP 

 

LOČKI VRH: skupni prikaz parc. št. :  488/2, k.o. Ločki Vrh JP 
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JP 560661 HANŽELJ-RAJTAR 

Nepremičnine s parc. št. 832/1, 832/2, 832/3, vse k.o. Svetinci, predstavljajo javno pot JP 560661 
(HANŽELJ-RAJTAR). 

SVETINCI-LOČKI VRH: skupni prikaz parc. št. :  832/1, 832/2, 832/3, vse k.o. Svetinci  JP  

 

 

JP 560-681 KOS-PUKŠIČ 

Nepremičnini s parc. št. 488/1 in 489, obe k.o. Ločki Vrh, predstavljata javno pot JP 560681 (KOS-

PUKŠIČ. 

LOČKI VRH: skupni prikaz parc. št. :  488/1 in 489, obe k.o. Ločki Vrh JP 
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LOČKI VRH: skupni prikaz parc. št. :  488/1 in 489, obe k.o. Ločki Vrh JP 

 

 

JP 560691 IRGL-FLAJŠMAN 

Nepremičnina: parc. št. 487/5, k.o. Ločki Vrh, predstavlja del javne poti JP 560691 (IRGL-FLAJŠMAN). 

LOČKI VRH: skupni prikaz parc. št. :  487/5, k.o. Ločki Vrh JP 
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JP 560-701 FURST-VAUPOTIČ 

Nepremičnina s parc. št. 486/1, k.o. Ločki Vrh, predstavlja javno pot JP 560-701 (FURST-VAUPOTIČ. 

LOČKI VRH:  skupni prikaz parc. št. :  486/1, k.o. Ločki Vrh JP 

 

LOČKI VRH: skupni prikaz parc. št. :  486/1, k.o. Ločki Vrh JP 

 

 

JP 560702 HORVAT-FRIDL 

Nepremičnina s parc. št. 486/2, k.o. Ločki Vrh, predstavlja del javne poti JP 560702 (HORVAT-FRIDL). 
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LOČKI VRH: skupni prikaz parc. št. :  486/2, k.o. Ločki Vrh JP 

 

 

Zaradi formalnopravne ureditve stanja predlagam Občinskemu svetu Občine Destrnik, da predlog 
sklepa obravnava in sprejme. 

 

 

        Franc Pukšič, univ.dipl.ing.el, 

            Župan Občine Destrnik 

 


