
 

Številka: 4780-1081/2012-9                                                                                     k točki 5. b 

Datum:   17. 1. 2014                                              

 

 

Mestna občina Ljubljana                                           

Mestni svet 
Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

 

 

Zadeva: Amandmaja  k predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu  

               ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad  

               200.000 eurov za leto 2014 

 

 

K predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoţenjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2014, uvrščenem 

na dnevni red 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 20. 1. 2014, 

vlagam naslednja amandmaja: 

 

 

1. AMANDMA: 

 

V 1. členu se v prvi alineji številka »5.030.124« nadomesti s številko »5.069.049«. 

 

Obrazložitev: 

Vrednost pridobivanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana nad vrednostjo 

200.000 eurov za leto 2014 se spreminja zaradi vključitve  objekta v načrt pridobivanja v skupni 

višini 346.481 eurov. 

 

 

2. AMANDMA: 

 

V Prilogi 1 se v obrazcu 1a »Načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja za potrebe MOL, 

javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov nad vrednostjo 200.000 EUR –  

objekti« pod vrstico 4. MESTNA UPRAVA tabela spremeni tako, da se glasi:  

 

4.3. ORN 

1 stanovanjski 

objekt-Bohoričeva 

23 

MOL Bohoričeva 23 

 

91 

 

346.481,00 

 

4.6. OPVI 

1 poslovni prostor- 

vrtec 

MOL Vrtec Zvezdica, 

Rakovniška 5, 

Ljubljana 

1423 1.088.000,00 

EUR 

2 prostori v MOL Vrtec v 3810 2.710.000 



 

 

poslovnem objektu Tehnološkem parku,           

Tehnološki park 19, 

1000 Ljubljana 

EUR (od tega 

514.444  EUR 

v letu 2014, 

razlika v letu 

2015) 

 

 

Obrazložitev: 

V načrt pridobivanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana nad 200.000 eurov 

za leto 2014 se vključi dodatna nepremičnina (stanovanjski objekt na Bohoričevi 23), 

namenjena odkupu. Do plačila kupnine v letu 2013 ni prišlo, zato se morajo sredstva za odkup 

zagotoviti v letu 2014.  

 

Pri proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje se sredstva 

povečujejo na 1.088.000 eurov zaradi moţnosti odkupa Vrtca Zvezdica na javni draţbi, sredstva 

za odkup  Vrtca v Tehnološkem parku pa se zniţujejo na vrednost 514.444 eurov zaradi 

spremenjenega  terminskega plana dokončanja predmetnega vrtca, ki bo predvidoma zgrajen do 

konca leta 2014. Razlika potrebnih sredstev za navedeni vrtec pa bo zagotovljena v letu 

2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ţupan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

 

 
 

 

 


