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PRISTOJNO DELOVNO  
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Mestni svet sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra - parc.štev. 1100/20 in  
parc. št. 1100/18 obe k.o. Stožice  
 
                                                                                                       ŽUPAN 
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             - mapna kopija 
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102-04 – UPB1,  
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US in 126/07) in 27. 
člena   Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji dne …………., sprejel 
 
 
 

 
S K L E P 

O   UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC.ŠT. 1100/20 in PARC. ŠT. 1100/18  
obe k.o. Stožice 

 
 

1. člen 
 
 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnin parc. št. 1100/20 cesta v 
izmeri 922 m2 in parc. št. 1100/18 cesta v izmeri 1047 m2, ki sta vpisani v vl. št. 2704 
k.o. Stožice v listu B kot javno dobro in se vpišeta v nov zemljiškoknjižni vložek iste 
k.o. kot lastnina Mestne občine Ljubljana.  
 
 

2. člen 
 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Štev:     4780-872/2008 
Datum:            
 
                                                                               ŽUPAN 
                         Mestne občine Ljubljana   
                                                     Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
O B R A Z L O Ž I T E V 

P R E D L O G A   S K L E P A 
 

 
1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM AKTA: 
 
Nepremičnini, ki sta predmet obravnave, sta zemljiškoknjižno javno dobro,  ki sta svoj 
status pridobili skladno z določilom 2. odstavka 2. člena Zakona o javnih cestah (Uradni 
list RS, št. 33/06 – UPB1).  
 
Skladno z določilom 1. odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list št. 
102/04-UPB1, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 120/06 – odl. US) 
za že obstoječi status javnega dobra lokalnega pomena lahko odvzame z odločbo, ki jo 
na podlagi pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki 
je status podelil. Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je za sprejem pristojen Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana.  
 
 
2. RAZLOGI IN CILJI ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN: 
 
Za  območje, kjer se nahajata tudi  zemljišči  s parc. št. 1100/20 cesta v izmeri 922 m2 
in parc. št. 1100/18 cesta v izmeri 1047 m2 obe k.o. Stožice, je zaradi smotrnejšega 
izkoriščanja prostora bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje Športno rekreacijskega parka Stožice. Razlog za spremembo statusa iz javnega 
dobra v mestno zemljišče je potrebno zaradi podelitve stavbne pravice na zemljiščih 
parc. št. 1100/20 cesta v izmeri 922 m2 in parc. št. 1100/18 cesta v izmeri 1047 m2 obe 
k.o. Stožice zasebnemu partnerju in posledično za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Zemljišči parc. št. 1100/20 cesta v izmeri 922 m2 in parc. št. 1100/18 cesta v izmeri 
1047 m2 obe k.o. Stožice, s sprejemom tega sklepa, postaneta lastnina Mestne občine 
Ljubljana, ki z njima razpolaga in na podlagi le – tega bo možna izvedba pravnega 
posla, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS 
št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 
84/07, 94/07).  
 
 
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM  
           AKTA: 
 
Sprejem  tega akta ne bo terjal dodatnih sredstev iz proračuna Mestne občine Ljubljana. 
 
 
Pripravila:                                                                           Načelnica oddelka 
Špela Mazej                                                   Nataša Turšič, univ.dipl.ing.arh. 



 


