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Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti 
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- Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti 

nad 200.000 eurov za leto 2012 št. 4780-842/2011-5 z dne 16. 1. 2012  



 

 2 

PREDLOG 

 

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 

RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ 

seji dne___ sprejel 

 

S K L E P 

 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne 

občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2012 
 

1. člen 

 

V Sklepu o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 

200.000 eurov za leto 2012 št. 4780-842/2011-5 z dne 16. 1. 2012, se: 

- v prvem odstavku 3. člena znesek »6.199.288« nadomesti z zneskom »6.379.207« ter 

- v drugem odstavku 3. člena znesek »123.958.667,89« nadomesti z zneskom »63.410.793,66«. 

 

2. člen 

 

PRILOGA 1 iz prvega odstavka 3. člena  in  PRILOGA 2 iz drugega odstavka 3. člena se nadomestita 

z novima prilogama z enakima nazivoma in sta sestavna dela tega sklepa. 

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za 

leto 2012, sprejetem na 18. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, dne  

 

 

 Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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OBRAZLOŢITEV 

 

 

 

PRAVNI TEMELJ  
 

Pravni temelji za sprejem predlaganega akta sta 11. člen Zakona o stvarnem premoţenju drţave in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS), ki 

določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem samoupravne lokalne skupnosti sprejme mestni 

svet na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna ter, da lahko svet samoupravne lokalne 

skupnosti določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem pod določeno vrednostjo sprejme 

organ, pristojen za izvrševanje proračuna in 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 

št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12), ki določa, da mestni svet sprejema statut, odloke in 

druge akte MOL. Skladno s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 22/11 in 4/12) pa Načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine 

Ljubljana v vrednost pod 200.000 eurov sprejme ţupan. 

 

RAZLOGI IN CILJI ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

 

Navedeni akt je potreben, ker se postopek pridobivanja nepremičnega premoţenja in razpolaganja z 

nepremičnim premoţenjem samoupravne lokalne skupnosti lahko izvede le, če je nepremično 

premoţenje vključeno v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem ter zaradi gospodarnejše izrabe 

stvarnega premoţenja. Spremembe in dopolnitve so potrebne tudi zaradi uskladitve z Odlokom o 

rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012. 

 
OCENA STANJA IN POGLAVITNE REŠITVE 

 

Postopek pridobivanja nepremičnega premoţenja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 

samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le, če je nepremično premoţenje vključeno v Načrtu 

ravnanja z nepremičnim premoţenjem. Posledično je zaradi gospodarnejše izrabe stvarnega 

premoţenja ter skladno s predlogom Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2012 potrebno iz 

načrta ravnanja izločiti nepremičnine, ki jih Mestna občina Ljubljana ne potrebuje ter dodati 

nepremičnine, ki jih potrebuje za izvedbo svojih projektov. 

 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 

 

Neposrednih finančnih posledic navedeni akt nima, saj gre le za uskladitev z v letu 2010 sprejeto 

zakonodajo s področja stvarnega premoţenja in za akt, ki je posredovan v sprejetje Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana skupaj z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 

2012. Posredno se načrtovani prihodki in odhodki na podlagi predlaganega Načrta ravnanja z 

nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012,  načrtujejo med prihodki in odhodki 

predlaganega rebalansa proračuna MOL za leto 2012. 

 

 

 

 

Pripravila: 

 

Damjana Popović Ljubi 

 

Miha Šipek 
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 Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z 

nepremičninami 

 

 Darja LESJAK, sekretarka - vodja Sluţbe za razvojne projekte in 

investicije  

 

 Irena RAZPOTNIK, sekretarka - vodja Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet  

 

 Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in 

civilno obrambo 

 

 Dr. Uroš GRILC, sekretar - vodja Oddelka za kulturo 

 

 Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Sluţbe za lokalno samoupravo 

 

 Joţka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne 

občine Ljubljana 

    
























































