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PREDLOG 
 
Na podlagi drugega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01 in 30/02) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na svoji … seji  dne ……….   sprejel 
 

 
D O P O L N I T V E  

PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2004 

 
 

1. 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2004, 
ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 9. seji dne 29. 3. 2004 (v nadaljevanju: 
program prodaje) kot prilogo Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004 (Uradni 
list RS, št. 31/04), se v podpoglavju »2.1. Objekti« za prvim stavkom doda nov stavek, ki se 
glasi:  
 
»V letu 2004 bo MOL neodplačno razpolagala s tistim stvarnim premoženjem, ki predstavlja 
javno kulturno infrastrukturo in ga je na podlagi določila 44. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) dopustno neodplačno prenesti na 
prevzemnika ustanoviteljskih pravic.«  

 
2. 

 
Tabela »Načrt prodaje stvarnega premoženja« se pri proračunskem uporabniku »5 Kultura« 
dopolni tako, da se pri navedbi objekta »Cankarjev dom« za besedilom »parc. št. 36/1« postavi 
vejica in doda besedilo »parc. št. 30/2 in parc. št. 36/26, vse k. o. Gradišče I.«. 
 

3. 
 

V programu prodaje se v podpoglavju »2.1. Objekti«  doda nova tabela »Načrt prodaje stvarnega 
premoženja« za proračunskega uporabnika »2 Izobraževanje«, ki je sestavni del teh dopolnitev 
programa prodaje. 
 

4. 
 

Te dopolnitve programa prodaje začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme mestni svet. 
 
Številka: 
Datum: 

Županja 
Mestne občine Ljubljana 

Danica SIMŠIČ 



IZOBRAŽEVANJE

Od l. 1963 se prostori uporabljajo za kinotečno 
dejavnost, IS Miklošič pa za svojo dejavnost 

najema druge prostore.
355,90 m² MIKLOŠIČEVA 28

ZEMLJIŠČA PREVOZNA SREDSTVA

VREDNOST / IZMERA /
OPOMBE / OPOMBE

PRORAČUN ZA LETO 2004

OPOMBE 

95,630 mio SIT 
(podatek iz l. 1998), 
potrebno je opraviti 

cenitev objekta

PREDLOG FINANČNEGA 
NAČRTA

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

Predlagatelj finančnega načrta:
Proračunski uporabnik: 2

Šifra
Francka Trobec

Ime

OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN     
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA

IS Miklošič, parc. št. 2378, vl. št. 634 k.o.Tabor (kinotečna 
dvorana in pripadajoči poslovni prostori) 

PREDLOGI 2004

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV VELIKOST V M2 / K. O. / LETO
NABAVE / LETO NABAVE

NASLOV IN KRAJ / KULTURA /
VREDNOST / VREDNOST

GRADBENI OBJEKTI



Obrazložitev: 
 

Pravna podlaga predlaganih dopolnitev programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja  je 
določilo drugega odstavka 80 č. člena Zakona o javnih financah, ki določa, da »lahko občinski 
svet na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program prodaje spremeni ali dopolni«.  
 
Dopolnitev t. im. letnega programa prodaje je potrebna za to, ker se je tekom priprav za 
realizacijo sicer že predvidenega razpolaganja Mestne občine Ljubljana ugotovilo, da 
predstavljata dodatni parc. št. 30/2 in 36/26 obe k.o. Gradišče I funkcionalno celoto k parc. št. 
36/1, ki v naravi predstavlja zgradbo Cankarjev dom. Parc. št. 36/26 v naravi predstavlja uradni 
vhod z vhodno ploščadjo iz smeri Prešernove ceste, parc. št. 30/2 pa funkcionalni svet s strani 
ploščadi Trga republike.  
 
Mestna občina Ljubljana načrtuje neodplačni prenos stvarnega premoženja na Republiko 
Slovenijo ob pogoju, da Republika Slovenija prevzame ustanoviteljstvo Cankarjevega doma, 
skladno z določilom 44. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 
 
Mestna občina Ljubljana je bila v postopku, ki ga izvaja za realizacijo prenosa ustanoviteljskih 
pravic na Republiko Slovenijo v razmerju do Kulturnega in kongresnega centra Cankarjev Dom 
Ljubljana seznanjena z interesom države, da kupi nepremičnino iz vl. št. 634 k.o. Tabor, parc. št. 
2378 v naravi Miklošičeva 28 v delu, ki se nanaša na Kinoteko in obsega: dvorano v izmeri 221.5 
m2, in 134,4 m2 spremljajočih prostorov (pisarne, toaletni prostori, skladišče ipd.). V letnem 
programu prodaje to premoženje doslej ni bilo zajeto. Nakup nepremičnine predvideva Republika 
Slovenija realizirati v letu 2004 s plačilom kupnine tako, da se bo upoštevalo vložke države v 
prostore gledališča Glej. 
 
Mestna uprava predvideva pozitivne finančne posledice za proračun MOL za primer realizacije 
tega predloga dopolnitev programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja za leto 2004, v 
delu, ki se nanaša na prodajo »Kinoteke«.  
 
Ljubljana, 5. 7. 2004 
 
Gradivo pripravila: 
 
Blaž PERŠIN, načelnik OKRD 
Velko Franko, načelnik OPKSZ, 

Velko FRANKO 
Načelnik OPKSZ 

 
 
                                                                                                     


