
 
 
 Številka: 3528-1/2017-25 

Datum: 23.01.2017 
 
 

Mestna občina Ljubljana na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14 in 58/16),  

 
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
 
 

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne 
prodajne pogodbe za nepremičnine – parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica 
v Ljubljani: 
 

- parkirno mesto št. 51 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-206 v  k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, 
Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je zasedeno z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno mesto v skladu s 
334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. 
Prodajana cena: 7.400,00 EUR 
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) 
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

 
-  parkirno mesto št. 86 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-242 v  k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, 

Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom 
EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. 
Prodajana cena: 7.400,00 EUR 
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) 
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

 
- parkirno mesto št. 87 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-243 v  k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, 

Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom 
EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. 
Prodajana cena: 7.400,00 EUR 
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) 
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

 
- parkirno mesto št. 88 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-244 v  k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, 

Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom 
EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. 
Prodajana cena: 7.400,00 EUR 
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) 
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479


 

 

 
- parkirno mesto št. 62 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-179 v  k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi 

ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, Štihova ulica-jug in je prazno. Nepremičnina je vključena 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno mesto v 
skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. 
Prodajana cena: 7.400,00 EUR 
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) 
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

 
- parkirno mesto št. 61 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-362 v  k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi 

ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova ulica –jug in je prazno. Nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno 
mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. 
Prodajana cena: 7.400,00 EUR 
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) 
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

 
- parkirno mesto št. 62 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-363 v  k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi 

ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova ulica –jug in je prazno. Nepremičnina se prodaja 
v skladu z 12. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Za parkirno mesto v 
skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. 
Prodajana cena: 7.400,00 EUR 
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100) 
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

 
Za posamezno navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna prodajna pogodba. 

 
Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne 
občine Ljubljana. 

 
V kolikor bo prijav na namero več, bo MOL izvedla dodatna pogajanja o prodajni ceni. 

 
Rok za prijavo na namero je 15 dni od objave na spletni strani.  
 
Prijavo na namero lahko interesenti za nakup oddajo pisno na obrazcu (priloga) na naslov Mestna 
občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana oz. po e-pošti na e-naslov Mestne občine Ljubljana, 
Mestni trg 1, Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si.  

 
Ogled nepremičnin je možen dne 01.02.2017: 

- pred uvozom k parkirnim mestom na Neubergerjevi ulici 25 ob 11:00 uri  
                                                   
 
 
                                                        

 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
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