
Na podlagi 10., 24., in 25. elena Zakona 0 javnih skladih (Uradni list RS , st. 22/00 in 126/07
ZFPPIPP), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS , St. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) in 12. elena Odloka 0 ustanovitvi Javnega stanovanj skega sklada Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS , st. 109/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na svoji 
14. seji dne 10. marca 2008 sprejel 

SKLEP
 
o poveeanju vrednosti namenskega premozenja
 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana
 

1. clen 

Mestna obcina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), kot ustanoviteljica Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL) in lastnica nepremicnega 
premozenja, navedenega v prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa, prenese v namensko 
premozenje JSS MOL navedeno neprernicno premozenje, kar predstavlja 1047 stanovanjskih 
enot, v skupni ocenjeni vrednosti 85.399.814,76 eurov. 

2. clen 

MOL kot ustanoviteljica in lastnica neprermcnega premozenja prenese v namensko 
premozenje stvami vlozek (investicije v teku) v skupni vrednosti 1.311.254,18 eurov, in sicer: 

•	 na vecstanovanjskih stavbah Cesta v Gorice 23 - 29 v Ljubljani v skupni vrednosti 
1.252.917,47 eurov in 

•	 na stavbi za posebne namene Na Hersi 15 v Ljubljani v skupni vrednosti 58.336,71 
eurov. 

3. clen 

Namensko premozenje JSS MOL se po prenosu nepremicnin ustanoviteljice v namensko 
prernozenje JSS MOL iz prvega in drug ega elena tega sklepa poveca v skupni vrednosti 
86.711.068,95 eurov. 

4. clen 

JSS MOL na svoj strosek pripravi in predlozi v podpis MOL za vknjizbo lastninske pravice 
sposobne listine, v obsegu nepremicnin iz tega sklepa , kakor hitro so za podpis podani pogoji. 

Mestni svet MOL stem sklepom pooblasca Zupana MOL za podpis posameznih to je 
konkretnih pravnih poslov, ki se nanasajo na predmetne nepremicnine iz tega sklepa, zaradi 
zemljiskoknjizne realizacije prenosa lastniske pravice v obsegu zemljiskoknjiznega dovolila. 



5. clen 

Ta sklep zacne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu MOL. 

Stevilka: 4780-127/2007-9, 4780-127/2007-8 
Ljubljana, dne 10. marca 2008 


