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Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

 

PRIPRAVIL:     Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

   Oddelek za ravnanje z nepremičninami  

 

 

NASLOV:  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu    

                                                     ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana  

                                                     v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2014 

   

 

POROČEVALCI: Simona Remih, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z   

                                                    nepremičninami 

 Darja Lesjak, sekretarka - vodja Sluţbe za razvojne projekte in  

                          investicije  

 Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Sluţbe za lokalno   

samoupravo 

 Sašo RINK direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne 

občine Ljubljana 

 Marija Fabčič, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo 

in izobraţevanje 

  

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:                Odbor za gospodarjenje z nepremičninami 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

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

nad 200.000 eurov za leto 2014. 

 

 

 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

Prilogi: 

- predlog sklepa z obrazloţitvijo  

- sklep, ki se spreminja  
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PREDLOG 

 

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

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G), Uredbe o stvarnem 

premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), 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 2014 
 

1. člen 

 

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

200.000 eurov za leto 2014 št. 4780-1081/2012-2 z dne 17. 12. 2012, se: 

- v prvem odstavku 3. člena znesek »4.353.888,50« nadomesti z zneskom »5.030.124« ter 

- v drugem odstavku 3. člena znesek »41.090.500« nadomesti z zneskom »41.891.058«. 

 

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 2014. 

 

 

 

Številka: 4780-1081/2012- 

Ljubljana, dne  

 

 

 Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013053100|RS-47|5340|1783|O|
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Obrazloţitev 

predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu o ravnanja z nepremičnim 

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

 

 

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 in 75/12; v nadaljnjem besedilu: 

ZSPDSLS), ki določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem samoupravne lokalne skupnosti 

sprejme mestni svet na predlog organa, pristojnega za izvrševanje, Uredba o stvarnem premoţenju 

drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), ki določa 

vsebino načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem, 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 z določbo 11. člena ZSPDSLS, ki določa, da lahko svet 

samoupravne lokalne skupnosti določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem pod določeno 

vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, je v 

predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 v 3. členu predvideno, da Načrt 

ravnanja z nepremičnim premoţenjem v vrednosti pod 200.000 eurov sprejme ţupan.  

 

 

Razlogi in cilji zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja 

Mestna občina Ljubljana, glede na projekte, sredstva ter spremembo prioritet projektov, zniţuje 

vrednost ter obseg zemljišč, namenjenih za odkupe. To se odraţa v zniţanju vrednosti zemljišč ter 

poslovnih prostorov v vrednosti nad 200.000 eur, kar zniţuje vrednost pridobivanja nepremičnega 

premoţenja. Predvidene gospodarske razmere na trgu in zniţanje povpraševanja po zemljiščih ter 

poslovnih objektih vplivajo na zniţanje vrednosti razpolaganja z nepremičnim premoţenjem kar se 

odraţa v zniţanju prodaj ter vrednosti nepremičnin nad 200.000 eurov. Posledica zniţanja vrednosti 

načrtov nepremičnega premoţenja je zniţanje prodaj in odkupov nepremičnega premoţenja.  

 

 

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 2014 potrebno v 

načrta ravnanja vključiti nepremičnine, ki jih Mestna občina Ljubljana potrebuje za izvedbo svojih 

projektov. 

 

 

Finančne in druge posledice sprejetja akta 

Načrtovani prihodki na podlagi predlaganega Načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne 

občine Ljubljana za leto 2014 se z rebalansom povečujejo glede na  proračun MOL za leto 2014. 

Načrtovani odhodki na podlagi predlaganega Načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne 

občine Ljubljana za leto 2014 se z rebalansom povečujejo glede na proračun MOL za leto 2014. 

 

 

 

Pripravil: 

Miha Šipek 

 

      Simona Remih 

       Sekretarka-vodja oddelka  
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 Simona Remih, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z 

nepremičninami 

 

 Darja Lesjak, sekretarka - vodja Sluţbe za razvojne projekte in 

investicije  

 

 Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Sluţbe za lokalno samoupravo 

 

 Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana 

 

 Marija Fabčič, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje 

 

  


































