
 

Številka: 7113-81/2014-49 

Datum: 11. 12. 2014   

     

Mestna občina Ljubljana 

Mestni  svet 

 

 

ZADEVA:   Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta  

    Mestne občine Ljubljana 

                      

PRIPRAVIL:   Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet                                      

 

NASLOV:  Predlog  Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

na nepremičninah s parc. št. 1773/0, k.o. 2636 - Bežigrad, s 

parc. št. 686/2, 710/0, 719/0 in 720/0, vse k.o. 2681 – Brinje II, 

s parc. št. 73/68, 73/87 in 73/89, vse k.o. 1720 – Krakovsko 

predmestje, in s parc. št. 1440/0, 1443/0, 1446/0, 1452/0, 

1458/0, 1463/0, 1469/0, 1470/2, 1475/0 in 1480/0, vse k.o. 2706 

– Zelena jama 

                                                                                                             

POROČEVALCA:  David  Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske  

    dejavnosti in promet 

mag. Jasna Tušar, višja svetovalka Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet 

    

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:  Odbor za urejanje prostora in urbanizem 

 

PREDLOGA SKLEPA:   

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega 

javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1773/0, k.o. 2636 - Bežigrad, s parc. št. 686/2, 

710/0, 719/0 in 720/0, vse k.o. 2681 – Brinje II, s parc. št. 73/68, 73/87 in 73/89, vse k.o. 1720 

– Krakovsko predmestje, in s parc. št. 1440/0, 1443/0, 1446/0, 1452/0, 1458/0, 1463/0, 1469/0, 

1470/2, 1475/0 in 1480/0, vse k.o. 2706 – Zelena jama. 

 

              

    Župan 

   Mestne občine Ljubljana 

   Zoran Janković 

Priloge:          
- predlog sklepa z  obrazložitvijo 

- DOF 

- izris parcel 

- redni izpis iz zemljiške knjige 

- uporabno dovoljenje 
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PREDLOG 

 

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - 

uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 

126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) 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 …………… sprejel 

 

 

 

S K L E P 

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA   

 

 

1. člen 

 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, vpisane v 

zemljiški knjigi kot last Mestne občine Ljubljana: 

- parc. št. 1773/0 v izmeri 3.331 m², k.o. 2636 – Bežigrad (ID 4996192), 

- parc. št. 686/2 v izmeri 870 m², k.o. 2681 – Brinje II (ID 1295408), 

- parc. št. 710/0 v izmeri 1.236 m², k.o. 2681 – Brinje II (ID 3069006), 

- parc. št. 719/0 v izmeri  279 m², k.o. 2681 – Brinje II (ID 266876), 

- parc. št. 720/0 v izmeri  276 m², k.o. 2681 – Brinje II (ID 1609762), 

- parc. št. 73/68 v izmeri  10 m², k.o. 1720 – Krakovsko predmestje (ID 4750210), 

- parc. št. 73/87 v izmeri  4.600 m², k.o. 1720 – Krakovsko predmestje (ID 216222), 

- parc. št. 73/89 v izmeri  52 m², k.o. 1720 – Krakovsko predmestje (ID 1223818), 

- parc. št. 1440/0 v izmeri  280 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 3878601), 

- parc. št. 1443/0 v izmeri  280 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 4885825), 

- parc. št. 1446/0 v izmeri  774 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 308806), 

- parc. št. 1452/0 v izmeri  278 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 2134632), 

- parc. št. 1458/0 v izmeri  279 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 1306013), 

- parc. št. 1463/0 v izmeri 1.616 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 2733744), 

- parc. št. 1469/0 v izmeri  2348 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 1191505), 

- parc. št. 1470/2 v izmeri  1755 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 4046726), 

- parc. št. 1475/0 v izmeri  398 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 3814676), 

- parc. št. 1480/0 v izmeri  1.519 m², k.o. 2706 – Zelena jama (ID 4717890). 

 

 

 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka:  

Ljubljana, …..……………. 

 

 

           Župan 

           Mestne občine Ljubljana 

           Zoran Janković 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200514&objava=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20076414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134027


 

3 

 

Obrazložitev 

predloga Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

 

 

1. Pravni temelj za sprejetje sklepa 

 

Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 

1773/0, k.o. 2636 - Bežigrad, s parc. št. 686/2, 710/0, 719/0 in 720/0, vse k.o. 2681 – Brinje II, s 

parc. št. 73/68, 73/87 in 73/89, vse k.o. 1720 – Krakovsko predmestje, in s parc. št. 1440/0, 

1443/0, 1446/0, 1452/0, 1458/0, 1463/0, 1469/0, 1470/2, 1475/0 in 1480/0, vse k.o. 2706 – 

Zelena jama (v nadaljnjem besedilu:  predlog sklepa) ima pravno podlago v:  

- prvem odstavku 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno 

prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 

108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13, v nadaljnjem 

besedilu: ZGO-1), ki določa da objekt oziroma del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko 

grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno 

odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda 

pristojna občinska uprava, 

- 27. členu Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno 

besedilo in 15/12), ki določa, da mestni svet sprejema akte Mestne občine Ljubljana. 

 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je sklep potreben 

 

Na podlagi koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega 

premoženja Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) med LUZ d.d. kot 

koncesionarjem in MOL kot koncedentom s 1. 7. 2011 je koncedent pripravil seznam 

nepremičnin, ki v naravi predstavljajo zelene površine in se nahajajo v katastrskih občinah 2636 

– Bežigrad, 2681 – Brinje II, 1720 – Krakovsko predmestje in 2706 – Zelena jama ter 

predstavljajo grajeno javno dobro lokalnega pomena. Ker pa je MOL te nepremičnine odkupil 

in ima na njih lastninsko pravico, je potrebno, da Mestni svet MOL v skladu s prvim odstavkom 

21. člena ZGO-1 sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

Na podlagi sprejetega sklepa bo mestna uprava (to je Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet) lahko izdala odločbo o podelitvi statusa grajenega javnega dobra, ki bo posredovan 

zemljiški knjigi zaradi zaznambe statusa grajenega javnega dobra. 

 

Grajeno javno dobro lokalnega pomena so po 2.2. točki 2. člena ZGO-1 tudi objekti ali deli 

objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica trg, pasaža 

in druga javna površina. V skladu z določili Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in 

javnih zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09 in 101/09) so javne zelene površine, med katere 

sodijo javni parki, javne zelenice in javni drevoredi objekti gospodarske javne infrastrukture 

javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. Objekti in naprave, ki so namenjeni izvajanju 

obveznih gospodarskih javnih služb, so na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - 

ZUKN in 57/11 - ORZGJS40) določeni kot javno dobro. 

Nepremičnine, ki so navedene v predlogu sklepa, v naravi predstavljajo zelene površine, ki so 

bile zgrajene v skladu z določbami ZGO-1. Nepremičnina s parc. št. 1773/0 k.o. 2636 - 

Bežigrad predstavlja t.i. severni park, pri čemer je bilo za potrebe izgradnje navedenega parka 

pridobljeno tudi uporabno dovoljenje št.  351-624/2014-6 z 28. 4. 2010. Za nepremičnine s parc. 

št. 73/68, 73/87 in 73/89, vse k.o. 1720 – Krakovsko predmestje, ki predstavljajo park pri 

Barjanskem mostu ni bilo pridobljeno gradbeno, niti ne uporabno dovoljenje, ker za gradnjo 

tovrstnih objektov (zasaditev in postavitev urbane opreme) v skladu z zakonodajo, ki je veljala 

v času gradnje (v letu 2010) – to je Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list 

RS, št. 37/08 in 99/08),  pridobitev tovrstnih dovoljenj ni bila potrebna.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200514&objava=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20076414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134027
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Za zemljišča s parc. št. 686/2, 710/0, 719/0, 720/0, vse k.o. 2681 – Brinje II, s parc. št. 1440/0, 

1443/0, 1446/0, 1452/0, 1458/0, 1463/0, 1469/0, 1470/2, 1475/0 in 1480/0, vse k.o. 2706 – 

Zelena jama, ki predstavljajo t.i. Šmartinski park, ni bilo pridobljeno gradbeno niti ne uporabno 

dovoljenje, ker za gradnjo tovrstnih objektov (zasaditev in postavitev urbane opreme) v skladu z 

zakonodajo, ki je veljala v času gradnje (v letu 2009) – to je Uredbo o vrstah objektov glede na 

zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08), pridobitev tovrstnih dovoljenj ni bila potrebna.  

 

Lastninsko pravico na nepremičnini s parc. št. 1773/0, k.o. 2636 - Bežigrad, je MOL pridobil na 

podlagi kupoprodajne pogodbe s 30. 12. 2002 (notarski zapis opr. št. SV 3062/2002) in na 

podlagi prodajne pogodbe s 23. 2. 2007 s parc. št. 686/2, k.o. 2681 – Brinje II je MOL pridobil 

na podlagi kupoprodajne pogodbe z 10. 6. 2009, za nepremičnino s parc. št. 710/0, k.o. 2681 – 

Brinje II je MOL pridobil na podlagi pogodbe s 24. 7. 2008, za nepremičnino s parc. št. 719/0 in 

720/0, obe k.o. 2681 – Brinje II je MOL pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe s 13. 6. 

2008, nepremičnine s parc. št. 73/68, 73/87 in 73/89, vse k.o. 1720 – Krakovsko predmestje je 

MOL pridobil na podlagi prodajne pogodbe z 20. 10. 2006, nepremičnino s parc. št. 1440/0, k.o. 

2706 – Zelena jama je MOL pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z 10. 6. 2009 in 

kupoprodajne pogodbe namesto razlastitve s 23. 7. 2009, nepremičnino s parc. št. 1443/0, k.o. 

2706 – Zelena jama je MOL pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe s 6. 3. 2010, 

nepremičnine s parc. št. 1446/0, k.o. 2706 – Zelena jama je MOL pridobil na podlagi 

kupoprodajne pogodbe s 17. 12. 2008, nepremičnino s parc. št. 1452/0, k.o. 2706 – Zelena jama 

je MOL pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 4780-347/2009-2 (440/2009) sklenjene 

27. 5. 2009, nepremičnino s parc. št. 1458/0, k.o. 2706 – Zelena jama je MOL pridobil na 

podlagi overjene pogodbe z 29. 9. 2008, nepremičnino s parc. št. 1463/0, k.o. 2706 – Zelena 

jama je MOL pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe s 26. 6. 2009, nepremičnino s parc. št. 

1469/0 in 1470/2 obe, k.o. 2706 – Zelena jama je MOL pridobil na podlagi prodajne pogodbe s 

17. 1. 2008, nepremičnino s parc. št. 1475/0, k.o. 2706 – Zelena jama je MOL pridobil na 

podlagi kupoprodajne pogodbe št. 4781-55/2010-3 z 18. 11. 2010, nepremičnino s parc. št. 

1480/0 k.o. 2706 – Zelena jama je MOL pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z 22. 4. 

2008. 

 

Ker so objekti na nepremičninah, navedenih v predlogu sklepa, namenjeni izvajanju obvezne 

gospodarske javne službe lokalnega pomena – urejanja in čiščenja javnih površin, v lasti MOL, 

morajo pridobiti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

 

3. Poglavitna rešitev 

 

Poglavitna rešitev predlaganega sklepa je pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena na nepremičninah s parc. št. 1773/0, k.o. 2636 - Bežigrad, s parc. št. 686/2, 710/0, 719/0 

in 720/0, vse k.o. 2681 – Brinje II, s parc. št. 73/68, 73/87 in 73/89, vse k.o. 1720 – Krakovsko 

predmestje, in s parc. št. 1440/0, 1443/0, 1446/0, 1452/0, 1458/0, 1463/0, 1469/0, 1470/2, 

1475/0 in 1480/0, vse k.o. 2706 – Zelena jama. S tem bo lahko predmetne nepremičnine v 

skladu z njenim namenom ob enakih pogojih uporabljal vsakdo (splošna raba). 

 

 

4. Ocena finančnih posledic 

 

Sprejem predloga sklepa za proračun MOL ne prinaša novih ali dodatnih finančnih posledic. 

 

Ljubljana, december 2014 

 

Pripravila: 

mag. Jasna Tušar                                                         Sekretar - vodja oddelka 

                                                                                      David Polutnik 

                                                                                             
























































































