
 
 

 Številka: 4780-538/2016-1 
Datum: 19.05.2016 

 
 

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Mestna občina 
Ljubljana objavlja: 

 

 

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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2636-7962-179 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 2016. 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. 59 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-360 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 2016. 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 2016. 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 je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. 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. 76 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7797-107 v  k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, 

Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. 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. 98 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7797-129 v  k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, 
Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. 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. 



 

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

 
Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna. 
 
Ogled nepremičnin je možen dne 25.05.2016: 

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

                                                                                                                  
 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

 
 
 


