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PRIPRAVILA:       Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za ravnanje z    

     nepremičninami 
 
 
NASLOV:       PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT.     

591/1, 591/5, 591/6, 967/1, 992, 1004/1, 1052/3, 1052/4, 1810/10, 
1810/14, 1810/15, 1810/16, 1810/17, 1810/22, 1810/23, 1810/24, 
1810/26, 1813/1, 1813/3, 1813/5 IN 1813/7, VSE K.O. STOŽICE 

 
  
POROČEVALCA:          Nataša Turšič, univ. dipl. inž. arh., načelnica Oddelka za 
                                       ravnanje z nepremičninami 

Dejan Šprah, univ. dipl. prav., višji svetovalec II, Odsek za     
zemljiškoknjižno urejanje in evidenco, Oddelek za ravnanje z  
nepremičninami 

 
PRISTOJNO  
DELOVNO TELO:          Odbor za urejanje prostora in urbanizem 
 
 
PREDLOG SKLEPA:      
Mestni svet sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 591/1, 591/5,  
591/6, 967/1, 992, 1004/1, 1052/3, 1052/4, 1810/10, 1810/14, 1810/15, 1810/16, 1810/17,  
1810/22, 1810/23, 1810/24, 1810/26, 1813/1, 1813/3, 1813/5 in 1813/7, vse k.o. Stožice.

  
  

Ž U P A N 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
 

 
Priloge:  

- predlog sklepa z obrazložitvijo 
- mapna kopija 
- DOF 
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PREDLOG 
 

 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102-04 – UPB1, 14/05 – 
popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 - odl. US, 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 
 

 
 

 
SKLEP 

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT.  
591/1, 591/5, 591/6, 967/1, 992, 1004/1, 1052/3, 1052/4, 1810/10, 1810/14, 1810/15, 

1810/16, 1810/17, 1810/22, 1810/23, 1810/24, 1810/26, 1813/1, 1813/3, 1813/5 IN 1813/7, 
VSE K.O. STOŽICE 

 
 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnin parc. št. 591/1, pot v izmeri 448 
m2, parc. št. 591/5, cesta v izmeri 149 m2, parc. št. 591/6, cesta v izmeri 89 m2, parc. št. 
967/1, pot v izmeri 157 m2, parc. št. 992, pot v izmeri 1212 m2, parc. št. 1004/1, pot v izmeri 
713 m2, parc. št 1052/3, pot v izmeri 176 m2, parc. št. 1052/4, pot v izmeri 72 m2, parc. št. 
1810/10, cesta v izmeri 348 m2, parc. št. 1810/14, cesta v izmeri 152 m2, parc. št. 1810/15, 
cesta v izmeri 206 m2, parc. št. 1810/16, cesta v izmeri 55 m2, parc. št. 1810/17, cesta v 
izmeri 1304 m2, parc. št. 1810/22, cesta v izmeri 329 m2, parc. št. 1810/23, cesta v izmeri 83 
m2, parc. št. 1810/24, cesta v izmeri 41 m2, parc. št. 1810/26, cesta v izmeri 294 m2, parc. 
št. 1813/1, pot v izmeri 1259 m2, parc. št. 1813/3, stavba v izmeri 19 m2, parc. št. 1813/5, 
cesta v izmeri 69 m2 in parc. št. 1813/7, pot v izmeri 6 m2, vse k.o. Stožice, ki so vpisane v 
zemljiškoknjižnem vložku štev. 2276, v listu B kot družbena lastnina v splošni rabi in se 
vpišejo 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. 
 
 
 
 
Številka: 
Ljubljana, dne 

ŽUPAN 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
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OBRAZLOŽITEV 

PREDLOGA SKLEPA 
 
 
 
1.      PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM AKTA: 
 
Nepremičnine, ki so predmet obravnave, so zemljiškoknjižno družbena lastnina v splošni 
rabi, ki so svoj status pridobile 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 RS, št. 
102/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 
– odl. US in 126/07) se že obstoječi status javnega dobra lokalnega pomena lahko odvzame 
z odločbo, ki jo na podlagi sklepa 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 sklepa pristojen mestni 
svet. 
 
 
2.     RAZLOGI IN CILJI ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN: 
 
Za območje, kjer se nahajajo tudi zemljišča s parc. št. 591/1, pot v izmeri 448 m2, parc. št. 
591/5, cesta v izmeri 149 m2, parc. št. 591/6, cesta v izmeri 89 m2, parc. št. 967/1, pot v 
izmeri 157 m2, parc. št. 992, pot v izmeri 1212 m2, parc. št. 1004/1, pot v izmeri 713 m2, 
parc. št 1052/3, pot v izmeri 176 m2, parc. št. 1052/4, pot v izmeri 72 m2, parc. št. 1810/10, 
cesta v izmeri 348 m2, parc. št. 1810/14, cesta v izmeri 152 m2, parc. št. 1810/15, cesta v 
izmeri 206 m2, parc. št. 1810/16, cesta v izmeri 55 m2, parc. št. 1810/17, cesta v izmeri 1304 
m2, parc. št. 1810/22, cesta v izmeri 329 m2, parc. št. 1810/23, cesta v izmeri 83 m2, parc. 
št. 1810/24, cesta v izmeri 41 m2, parc. št. 1810/26, cesta v izmeri 294 m2, parc. št. 1813/1, 
pot v izmeri 1259 m2, parc. št. 1813/3, stavba v izmeri 19 m2, parc. št. 1813/5, cesta v izmeri 
69 m2 in parc. št. 1813/7, pot v izmeri 6 m2, vse k.o. Stožice, je zaradi smotrnejšega 
izkoriščanja prostora bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje Športno rekreacijskega parka Stožice. 
 
Zemljišča parc. št. 591/1, pot v izmeri 448 m2, parc. št. 591/5, cesta v izmeri 149 m2, parc. 
št. 591/6, cesta v izmeri 89 m2, parc. št. 967/1, pot v izmeri 157 m2, parc. št. 992, pot v 
izmeri 1212 m2, parc. št. 1004/1, pot v izmeri 713 m2, parc. št 1052/3, pot v izmeri 176 m2, 
parc. št. 1052/4, pot v izmeri 72 m2, parc. št. 1810/10, cesta v izmeri 348 m2, parc. št. 
1810/14, cesta v izmeri 152 m2, parc. št. 1810/15, cesta v izmeri 206 m2, parc. št. 1810/16, 
cesta v izmeri 55 m2, parc. št. 1810/17, cesta v izmeri 1304 m2, parc. št. 1810/22, cesta v 
izmeri 329 m2, parc. št. 1810/23, cesta v izmeri 83 m2, parc. št. 1810/24, cesta v izmeri 41 
m2, parc. št. 1810/26, cesta v izmeri 294 m2, parc. št. 1813/1, pot v izmeri 1259 m2, parc. št. 
1813/3, stavba v izmeri 19 m2, parc. št. 1813/5, cesta v izmeri 69 m2 in parc. št. 1813/7, pot 
v izmeri 6 m2, vse k.o. Stožice, s sprejemom tega sklepa, postanejo lastnina Mestne občine 
Ljubljana, ki z njimi razpolaga in na podlagi le-tega bo možna izvedba prodaje, po obravnavi 
gradiva na pristojni Komisiji za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana, v skladu z zakonskimi določili Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/07, 94/07). 
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3.     FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM AKTA: 
 
Sprejem tega akta ne bo terjal dodatnih sredstev iz proračuna Mestne občine Ljubljana. 
 
 
 
 
Pripravil:        Načelnica oddelka  
Dejan Šprah, univ. dipl. prav.      Nataša Turšič, univ. dipl. ing. arh. 
 
 
 
 
 
 
 
 


