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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 v k.o. Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, 
Podgorica, Poljansko predmestje, Moste, Slape, Karlovško 
predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove Jarše 

                                                                                                             
POROČEVALCI: David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti 

in promet 
 Dragan Raonić, podsekretar Oddelka za gospodarske   

dejavnosti in promet 
 mag. Jasna Tušar, višja svetovalka Oddelka za gospodarske   

dejavnosti in promet 
    
PRISTOJNO  
DELOVNO TELO:  Odbor za urejanje prostora 
 
PREDLOGA SKLEPA:   
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, 
Poljansko predmestje, Moste, Slape, Karlovško predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove 
Jarše. 
      
         

    Župan 
   Mestne občine Ljubljana 
   Zoran Janković 

 
 
 
Priloge:          
- predlog sklepa z  obrazložitvijo 
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PREDLOG 
 

Na podlagi drugega odstavka 213. 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, 110/13 in 19/15) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/12 in 84/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ... seji …………… sprejel 
 
 
 

S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičninah v k.o. Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, Poljansko 
predmestje, Moste, Slape, Karlovško predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove Jarše 

 
 

1. člen 
 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, vpisane v 
zemljiški knjigi kot last Mestne občine Ljubljana: 
- parc. št. 170/4 v izmeri 19 m², k.o. 1773 – Dobrunje (ID 2712196), 
- parc. št. 1224/2 v izmeri 5 m², k.o. 1773 – Dobrunje (ID 3005282), 
- parc. št. 1257/5 v izmeri 57 m², k.o. 1773 – Dobrunje (ID 2192039), 
- parc. št. 438/3 v izmeri 74 m², k.o. 1773 – Dobrunje (ID 1535770), 
- parc. št. 385/10 v izmeri 176 m², k.o. 1775 – Sostro (ID 6000092), 
- parc. št. 696/17 v izmeri 626 m², k.o. 1775 – Sostro (ID 356110), 
- parc. št. 1628/13 v izmeri 31 m², k.o. 1775 – Sostro (ID 3261555), 
- parc. št. 1807/2 v izmeri 120 m², k.o. 1775 – Sostro (ID 5259591), 
- parc. št. 347/10 v izmeri  48 m², k.o. 1726 – Šentpeter (ID 2433125), 
- parc. št. 348/7 v izmeri 470 m², k.o. 1726 – Šentpeter (ID 3601202), 
- parc. št. 348/8 v izmeri  155 m², k.o. 1726 – Šentpeter (ID 89431), 
- parc. št. 348/9 v izmeri  234 m², k.o. 1726 – Šentpeter (ID 2425133), 
- parc. št. 348/11 v izmeri 65 m², k.o. 1726 – Šentpeter (ID 4944006), 
- parc. št. 403/0 v izmeri 41 m², k.o. 1731 – Udmat (ID 2281155), 
- parc. št. 419/2 v izmeri 24 m², k.o. 1731 – Udmat (ID 548727), 
- parc. št. 419/3 v izmeri 5 m², k.o. 1731 – Udmat (ID 2733105), 
- parc. št. 845/3 v izmeri 44 m², k.o. 1731 – Udmat (ID 2528763), 
- parc. št. 868/11 v izmeri 428 m², k.o. 1731 – Udmat (ID 227646), 
- parc. št. 3/2 v izmeri  13 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2274571), 
- parc. št. 4/3 v izmeri  6 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2442770), 
- parc. št. 5/2 v izmeri  19 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 691062), 
- parc. št. 7/3 v izmeri  8 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 5129755), 
- parc. št. 22/4 v izmeri 2 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2800049), 
- parc. št. 25/10 v izmeri  18 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2842250), 
- parc. št. 28/3 v izmeri  46 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2425443), 
- parc. št. 28/4 v izmeri  3 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 995245), 
- parc. št. 43/2 v izmeri  14 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2572018), 
- parc. št. 53/3 v izmeri 18 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4193328), 
- parc. št. 58/4 v izmeri  9 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2033690), 
- parc. št. 63/3 v izmeri 10 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 878471), 
- parc. št. 67/6 v izmeri 23 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 3948922), 
- parc. št. 84/5 v izmeri 6 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4077823), 
- parc. št. 102/3 v izmeri 14 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 1120671), 
- parc. št. 105/5 v izmeri 11 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 3832850), 
- parc. št. 105/6 v izmeri 3 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4067759), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
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- parc. št. 109/2 v izmeri 30 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 1306859), 
- parc. št. 812/26 v izmeri 13 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4162445), 
- parc. št. 812/27 v izmeri 15 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 5179545), 
- parc. št. 813/4 v izmeri 4 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 3658280), 
- parc. št. 825/7 v izmeri  3 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 207255), 
- parc. št. 826/6 v izmeri 1 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 1215115), 
- parc. št. 826/7 v izmeri 22 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 3902441), 
- parc. št. 828/5 v izmeri  34 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 1900051), 
- parc. št. 990/11 v izmeri 4 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 3129337), 
- parc. št. 991/3 v izmeri 210 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 1353140), 
- parc. št. 991/4 v izmeri 2 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 3368312), 
- parc. št. 1020/13 v izmeri 3 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2943742), 
- parc. št. 1035/6 v izmeri 1 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2399152), 
- parc. št. 1035/7 v izmeri 16 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 3070715), 
- parc. št. 1035/8 v izmeri 41 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2230652), 
- parc. št. 1062/12 v izmeri  6 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2714856), 
- parc. št. 1210/7 v izmeri 6 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 592470), 
- parc. št. 1210/8 v izmeri 30 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 424765), 
- parc. št. 1214/2 v izmeri 32 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4080943), 
- parc. št. 1222/14 v izmeri 7 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2929540), 
- parc. št. 1225/5 v izmeri 313 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4004890), 
- parc. št. 1228/4 v izmeri 4 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2396363), 
- parc. št. 1228/5 v izmeri 23 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4915179), 
- parc. št. 1231/12 v izmeri 4 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 3937619), 
- parc. št. 1231/13 v izmeri 54 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 5348439), 
- parc. št. 1232/2 v izmeri 9 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4845516), 
- parc. št. 1241/8 v izmeri 15 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 913985), 
- parc. št. 1243/8 v izmeri  15 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 1920963), 
- parc. št. 1244/19 v izmeri 8 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4664484), 
- parc. št. 1244/20 v izmeri 64 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 4328901), 
- parc. št. 1248/7 v izmeri 7 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 311109), 
- parc. št. 16/3 v izmeri  7 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 2145135), 
- parc. št. 838/4 v izmeri 17 m², k.o. 1759 – Podgorica (ID 895144), 
- parc. št. 162/0 v izmeri 28 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 2888013), 
- parc. št. 163/5 v izmeri 290 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 2888012), 
- parc. št. 168/23 v izmeri 247 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 1988031), 
- parc. št. 234/2 v izmeri 21 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 6039556), 
- parc. št. 235/5 v izmeri 83 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 6039557), 
- parc. št. 363/5 v izmeri 450 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 2119412), 
- parc. št. 373/14 v izmeri 13 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 2624189), 
- parc. št. 373/15 v izmeri 167 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 1448095), 
- parc. št. 373/16 v izmeri 221 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 3968084), 
- parc. št. 374/2 v izmeri 444 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 2119411), 
- parc. št. 375/2 v izmeri 131 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 4470872), 
- parc. št. 376/0 v izmeri 192 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 776155), 
- parc. št. 377/3 v izmeri 12 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 1615783), 
- parc. št. 378/2 v izmeri 699 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 5142816), 
- parc. št. 387/4 v izmeri 395 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 1615782), 
- parc. št. 396/0 v izmeri 607 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 4777159), 
- parc. št. 399/0 v izmeri 289 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 2566152), 
- parc. št. 400/0 v izmeri 775 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 4242311), 
- parc. št. 401/0 v izmeri 63 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 5248910), 
- parc. št. 446/2 v izmeri 328 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 930170), 
- parc. št. 513/3 v izmeri 80 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 4470873), 
- parc. št. 1/60 v izmeri 73 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 3051050), 
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- parc. št. 1/74 v izmeri 73 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 3555300), 
- parc. št. 168/22 v izmeri 826 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 1988028), 
- parc. št. 481/2 v izmeri 489 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 1150956), 
- parc. št. 482/2 v izmeri 730 m², k.o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 4174298), 
- parc. št. 127/290 v izmeri 109 m², k.o. 1730 – Moste (ID 838984), 
- parc. št. 127/516 v izmeri 37 m², k.o. 1730 – Moste (ID 6312222), 
- parc. št. 150/5 v izmeri 9 m², k.o. 1730 – Moste (ID 4533671), 
- parc. št. 705/4 v izmeri 242 m², k.o. 1730 – Moste (ID 5313954), 
- parc. št. 1204/1 v izmeri 18.730 m², k.o. 1730 – Moste (ID 177745), 
- parc. št. 1242/10 v izmeri 525 m², k.o. 1730 – Moste (ID 4851932), 
- parc. št. 1242/12 v izmeri 15 m², k.o. 1730 – Moste (ID 2164022), 
- parc. št. 255/1 v izmeri 909 m², k.o. 1772 – Slape (ID 681077), 
- parc. št. 255/3 v izmeri  10 m², k.o. 1772 – Slape (ID 3704425), 
- parc. št. 374/13 v izmeri 392 m², k.o. 1772 – Slape (ID 734601), 
- parc. št. 378/2 v izmeri 59 m², k.o. 1772 – Slape (ID 4084787), 
- parc. št. 379/2 v izmeri 1.172 m², k.o. 1772 – Slape (ID 1060972), 
- parc. št. 410/8 v izmeri 60 m², k.o. 1772 – Slape (ID 151278), 
- parc. št. 410/12 v izmeri 11 m², k.o. 1772 – Slape (ID 321621), 
- parc. št. 410/14 v izmeri 104 m², k.o. 1772 – Slape (ID 5023425), 
- parc. št. 420/4 v izmeri 72 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2837766), 
- parc. št. 420/14 v izmeri 22 m², k.o. 1772 – Slape (ID 4014212), 
- parc. št. 552/12 v izmeri 214 m², k.o. 1772 – Slape (ID 5895465), 
- parc. št. 553/12 v izmeri 194 m², k.o. 1772 – Slape (ID 5895468), 
- parc. št. 553/13 v izmeri 8 m², k.o. 1772 – Slape (ID 5895469), 
- parc. št. 570/2 v izmeri 240 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2452433), 
- parc. št. 571/2 v izmeri 277 m², k.o. 1772 – Slape (ID 3291761), 
- parc. št. 572/2 v izmeri 1.135 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2788546), 
- parc. št. 643/1 v izmeri 176 m², k.o. 1772 – Slape (ID 1818817), 
- parc. št. 707/5 v izmeri 32 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2303892), 
- parc. št. 707/6 v izmeri 5 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2135422), 
- parc. št. 707/7 v izmeri 33 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2303893), 
- parc. št. 717/2 v izmeri 142 m², k.o. 1772 – Slape (ID 1671946), 
- parc. št. 941/6 v izmeri 35 m², k.o. 1772 – Slape (ID 6199421), 
- parc. št. 970/10 v izmeri 93 m², k.o. 1772 – Slape (ID 4054500), 
- parc. št. 1015/1 v izmeri 91 m², k.o. 1772 – Slape (ID 3383474), 
- parc. št. 1015/3 v izmeri 67 m², k.o. 1772 – Slape (ID 1368203), 
- parc. št. 1015/4 v izmeri 553 m², k.o. 1772 – Slape (ID 526410), 
- parc. št. 1015/9 v izmeri  1 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2037629 ), 
- parc. št. 1015/10 v izmeri 286 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2205726), 
- parc. št. 1015/11 v izmeri 24 m², k.o. 1772 – Slape (ID 1535755), 
- parc. št. 1015/12 v izmeri 91 m², k.o. 1772 – Slape (ID 1032304), 
- parc. št. 1016/2 v izmeri 62 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2037630), 
- parc. št. 1158/3 v izmeri 18 m², k.o. 1772 – Slape (ID 3146713), 
- parc. št. 1158/4 v izmeri 6 m², k.o. 1772 – Slape (ID 2636604), 
- parc. št. 1191/9 v izmeri 40 m², k.o. 1772 – Slape (ID 6214884), 
- parc. št. 1379/5 v izmeri 3 m², k.o. 1772 – Slape (ID 6196552), 
- parc. št. 182/21 v izmeri 69 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 45433), 
- parc. št. 198/3 v izmeri 148 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1389774), 
- parc. št. 198/8 v izmeri 42 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4245424), 
- parc. št. 198/13 v izmeri 42 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3405313), 
- parc. št. 198/17 v izmeri 43 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4412595), 
- parc. št. 198/20 v izmeri 44 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 46462), 
- parc. št. 198/24 v izmeri 42 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5084580), 
- parc. št. 198/25 v izmeri 100 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4748567), 
- parc. št. 198/28 v izmeri 30 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 382369), 
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- parc. št. 198/32 v izmeri 57 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3405314), 
- parc. št. 198/43 v izmeri 66 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 6446791), 
- parc. št. 198/44 v izmeri 16 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 6446790), 
- parc. št. 217/6 v izmeri 99 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2611197), 
- parc. št. 230/11 v izmeri 760 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2549167), 
- parc. št. 231/43 v izmeri 879 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1205824), 
- parc. št. 232/50 v izmeri 505 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4060903), 
- parc. št. 232/64 v izmeri 334 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5058079), 
- parc. št. 232/65 v izmeri 62 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5034325), 
- parc. št. 232/94 v izmeri 188 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1336418), 
- parc. št. 232/95 v izmeri 138 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2515902), 
- parc. št. 237/11 v izmeri 122 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4730646), 
- parc. št. 237/13 v izmeri 69 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4502305), 
- parc. št. 238/15 v izmeri 155 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 257444), 
- parc. št. 240/39 v izmeri 155 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2778878), 
- parc. št. 243/193 v izmeri 303 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3871781), 
- parc. št. 243/194 v izmeri 624 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2776095), 
- parc. št. 243/280 v izmeri 88 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3561949), 
- parc. št. 243/289 v izmeri 87 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 969316), 
- parc. št. 244/56 v izmeri 197 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1801441), 
- parc. št. 245/189 v izmeri 170 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3041063), 
- parc. št. 350/516 v izmeri 107 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2824373), 
- parc. št. 350/643 v izmeri 98 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5303277), 
- parc. št. 350/748 v izmeri 4 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1944421), 
- parc. št. 350/809 v izmeri 253 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2347461), 
- parc. št. 350/817 v izmeri 82 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 328898), 
- parc. št. 350/931 v izmeri 15 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2915388), 
- parc. št. 350/940 v izmeri 3 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2915389), 
- parc. št. 350/1040 v izmeri 78 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1662682), 
- parc. št. 350/1042 v izmeri 22 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2677541), 
- parc. št. 350/1044 v izmeri 30 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3517024), 
- parc. št. 350/1046 v izmeri 17 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1531357), 
- parc. št. 350/1050 v izmeri 26 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4394749), 
- parc. št. 350/1065 v izmeri 48 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5117708), 
- parc. št. 350/1067 v izmeri 49 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2761434), 
- parc. št. 350/1069 v izmeri 52 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2376822), 
- parc. št. 350/1077 v izmeri 259 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1843956), 
- parc. št. 350/1079 v izmeri 229 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3019806), 
- parc. št. 350/1081 v izmeri 100 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2964654), 
- parc. št. 350/1083 v izmeri 26 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1628283), 
- parc. št. 350/1085 v izmeri 32 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1589320), 
- parc. št. 350/1087 v izmeri 3 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5089223), 
- parc. št. 350/1089 v izmeri 34 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3500389), 
- parc. št. 350/1091 v izmeri 53 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4039943), 
- parc. št. 350/1095 v izmeri 51 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1586168), 
- parc. št. 350/1097 v izmeri 97 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5132303), 
- parc. št. 350/1099 v izmeri 29 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4446304), 
- parc. št. 350/1101 v izmeri 9 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3270143), 
- parc. št. 350/1105 v izmeri 43 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5338835), 
- parc. št. 350/1111 v izmeri 150 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4578381), 
- parc. št. 350/1114 v izmeri 6 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1431934), 
- parc. št. 350/1118 v izmeri 142 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5862421), 
- parc. št. 350/1124 v izmeri 66 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2433575), 
- parc. št. 350/1135 v izmeri 7 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 830421), 
- parc. št. 350/1137 v izmeri 49 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5839825), 
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- parc. št. 350/1139 v izmeri 15 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5839822), 
- parc. št. 350/1140 v izmeri 10 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5839823), 
- parc. št. 350/1142 v izmeri 66 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5839827), 
- parc. št. 350/1167 v izmeri 48 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5892908), 
- parc. št. 385/58 v izmeri 563 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2952749), 
- parc. št. 385/280 v izmeri 20 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1441291), 
- parc. št. 385/335 v izmeri 166 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1925103), 
- parc. št. 385/350 v izmeri 161 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4189050), 
- parc. št. 385/351 v izmeri 51 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5316834), 
- parc. št. 386/7 v izmeri 114 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 108729), 
- parc. št. 386/11 v izmeri 76 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2949040), 
- parc. št. 386/12 v izmeri 74 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2331063), 
- parc. št. 386/20 v izmeri 213 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 948216), 
- parc. št. 386/21 v izmeri 130 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2291827), 
- parc. št. 386/22 v izmeri 135 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2795682), 
- parc. št. 386/23 v izmeri 107 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2795683), 
- parc. št. 386/24 v izmeri 107 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 444121), 
- parc. št. 386/25 v izmeri 71 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 276665), 
- parc. št. 386/26 v izmeri 105 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4810788), 
- parc. št. 386/27 v izmeri 6 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2713222), 
- parc. št. 386/28 v izmeri 6 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4391794), 
- parc. št. 386/29 v izmeri 10 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2536520), 
- parc. št. 386/30 v izmeri 24 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3375795), 
- parc. št. 386/31 v izmeri 33 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 25421), 
- parc. št. 386/33 v izmeri 31 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 955102), 
- parc. št. 388/15 v izmeri 61 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4862345), 
- parc. št. 388/16 v izmeri 45 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3281114), 
- parc. št. 388/17 v izmeri 39 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4416051), 
- parc. št. 388/18 v izmeri 68 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4514703), 
- parc. št. 388/20 v izmeri 63 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 397147), 
- parc. št. 392/12 v izmeri 647 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4268030), 
- parc. št. 392/38 v izmeri 52 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2420164), 
- parc. št. 392/39 v izmeri 70 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5107246), 
- parc. št. 392/43 v izmeri 11 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 237236), 
- parc. št. 395/22 v izmeri 7 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 967490), 
- parc. št. 395/23 v izmeri 18 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2798135), 
- parc. št. 395/24 v izmeri 20 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5345445), 
- parc. št. 396/1 v izmeri 251 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 151934), 
- parc. št. 396/6 v izmeri 718 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4685642), 
- parc. št. 396/22 v izmeri 7 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 151935), 
- parc. št. 396/27 v izmeri 28 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1561342), 
- parc. št. 396/28 v izmeri 36 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4402701), 
- parc. št. 396/30 v izmeri 25 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2264895), 
- parc. št. 396/37 v izmeri 111 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2874296), 
- parc. št. 403/6 v izmeri 226 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1336674), 
- parc. št. 403/8 v izmeri 913 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3352484), 
- parc. št. 407/35 v izmeri 12 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2806194), 
- parc. št. 465/16 v izmeri 412 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 4979182), 
- parc. št. 468/13 v izmeri 303 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1676005), 
- parc. št. 468/16 v izmeri 221 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1096257), 
- parc. št. 472/1 v izmeri 743 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 5115197), 
- parc. št. 472/5 v izmeri 198 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 1084866), 
- parc. št. 612/68 v izmeri 78 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 3477928), 
- parc. št. 612/70 v izmeri 55 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 622503), 
- parc. št. 2/6 v izmeri 23 m², k.o. 1723 – Vič (ID 879404), 
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- parc. št. 35/5 v izmeri 85 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2559475), 
- parc. št. 59/4 v izmeri 31 m², k.o. 1723 – Vič (ID 959013), 
- parc. št. 69/4 v izmeri 879 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2302429), 
- parc. št. 85/5 v izmeri 32 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3964344), 
- parc. št. 85/8 v izmeri 34 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3320046), 
- parc. št. 85/9 v izmeri 25 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1137355), 
- parc. št. 344/5 v izmeri 22 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5146525), 
- parc. št. 479/0 v izmeri 682 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4821473), 
- parc. št. 707/10 v izmeri 14 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3098052), 
- parc. št. 707/14 v izmeri 89 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5911899), 
- parc. št. 748/1 v izmeri 2620 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3330731), 
- parc. št. 748/5 v izmeri 144 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1483577), 
- parc. št. 757/3 v izmeri 80 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4675082), 
- parc. št. 758/1 v izmeri 1607 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2994550), 
- parc. št. 758/2 v izmeri 10 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1483578), 
- parc. št. 758/3 v izmeri 33 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2659718), 
- parc. št. 758/4 v izmeri 71 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3163114), 
- parc. št. 766/0 v izmeri 2663 m², k.o. 1723 – Vič (ID 980061), 
- parc. št. 786/3 v izmeri 342 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4223947), 
- parc. št. 898/1 v izmeri 510 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3545590), 
- parc. št. 900/2 v izmeri 587 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3908742), 
- parc. št. 941/20 v izmeri 107 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1352817), 
- parc. št. 1099/4 v izmeri 391 m², k.o. 1723 – Vič (ID 6063458), 
- parc. št. 1099/7 v izmeri 144 m², k.o. 1723 – Vič (ID 6063461), 
- parc. št. 1129/9 v izmeri 3 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2360573), 
- parc. št. 1129/12 v izmeri 143 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2528662), 
- parc. št. 1156/27 v izmeri 1642 m², k.o. 1723 – Vič (ID 6182175), 
- parc. št. 1200/122 v izmeri 665 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1025842), 
- parc. št. 1200/132 v izmeri 763 m², k.o. 1723 – Vič (ID 18364), 
- parc. št. 1200/134 v izmeri 659 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2369652), 
- parc. št. 1200/136 v izmeri 109 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1696655), 
- parc. št. 1229/4 v izmeri 15 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1606274), 
- parc. št. 1230/5 v izmeri 22 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1866182), 
- parc. št. 1230/7 v izmeri 29 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1195725), 
- parc. št. 1240/4 v izmeri 144 m², k.o. 1723 – Vič (ID 24232), 
- parc. št. 1241/7 v izmeri 8 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4894184), 
- parc. št. 1241/8 v izmeri 19 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4222850), 
- parc. št. 1325/26 v izmeri 696 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5931820), 
- parc. št. 1336/18 v izmeri 237 m², k.o. 1723 – Vič (ID 860772), 
- parc. št. 1336/26 v izmeri 37 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4220291), 
- parc. št. 1336/31 v izmeri 89 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1029441), 
- parc. št. 1337/8 v izmeri 50 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3747743), 
- parc. št. 1338/4 v izmeri 482 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3747742), 
- parc. št. 1341/7 v izmeri 98 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4572315), 
- parc. št. 1341/14 v izmeri 51 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4740449), 
- parc. št. 1378/1 v izmeri 144 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4218719), 
- parc. št. 1378/12 v izmeri 114 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4722060), 
- parc. št. 1378/13 v izmeri 160 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1027519), 
- parc. št. 1378/16 v izmeri 109 m², k.o. 1723 – Vič (ID 355585), 
- parc. št. 1378/17 v izmeri 149 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4558423), 
- parc. št. 1380/11 v izmeri 13 m², k.o. 1723 – Vič (ID 6121272), 
- parc. št. 1391/4 v izmeri 48 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5262394), 
- parc. št. 1397/29 v izmeri 229 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1251428), 
- parc. št. 1397/32 v izmeri 70 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2898516), 
- parc. št. 1401/7 v izmeri 504 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1702928), 
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- parc. št. 1414/29 v izmeri 102 m², k.o. 1723 – Vič (ID 295755), 
- parc. št. 1414/30 v izmeri 101 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4830126), 
- parc. št. 1414/34 v izmeri 148 m², k.o. 1723 – Vič (ID 6274276), 
- parc. št. 1479/19 v izmeri 170 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2171624), 
- parc. št. 1479/20 v izmeri 157 m², k.o. 1723 – Vič (ID 828441), 
- parc. št. 1479/21 v izmeri 182 m², k.o. 1723 – Vič (ID 996937), 
- parc. št. 1479/22 v izmeri 15 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3180273), 
- parc. št. 1479/23 v izmeri 91 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3516138), 
- parc. št. 1479/24 v izmeri 132 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2843992), 
- parc. št. 1482/8 v izmeri 129 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2045460), 
- parc. št. 1482/9 v izmeri 64 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3053716), 
- parc. št. 1482/10 v izmeri 10 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3389952), 
- parc. št. 1482/11 v izmeri 10 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1038730), 
- parc. št. 1484/7 v izmeri 352 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1975424), 
- parc. št. 1484/8 v izmeri 6 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2480373), 
- parc. št. 1501/2 v izmeri 32 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4824839), 
- parc. št. 1506/2 v izmeri 12 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3881833), 
- parc. št. 1511/2 v izmeri 12 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5195607), 
- parc. št. 1517/6 v izmeri 498 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3401556), 
- parc. št. 1564/2 v izmeri 14 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3250780), 
- parc. št. 1564/9 v izmeri 112 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5031796), 
- parc. št. 1564/10 v izmeri 41 m², k.o. 1723 – Vič (ID 497377), 
- parc. št. 1585/4 v izmeri 1427 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5905663), 
- parc. št. 1585/5 v izmeri 336 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5905664), 
- parc. št. 1588/1 v izmeri 942 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1336759), 
- parc. št. 1595/2 v izmeri 470 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3368006), 
- parc. št. 1676/3 v izmeri 199 m², k.o. 1723 – Vič (ID 186890), 
- parc. št. 1677/4 v izmeri 228 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1696835), 
- parc. št. 1869/12 v izmeri 402 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4267906), 
- parc. št. 1869/13 v izmeri 463 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1577678), 
- parc. št. 1894/15 v izmeri 138 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1257464), 
- parc. št. 1894/22 v izmeri 71 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1257465), 
- parc. št. 2013/5 v izmeri 95 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5098152), 
- parc. št. 2013/8 v izmeri 432 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3923243), 
- parc. št. 2013/10 v izmeri 60 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5265499), 
- parc. št. 2013/11 v izmeri 97 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4762329), 
- parc. št. 2013/12 v izmeri 74 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3923244), 
- parc. št. 2013/13 v izmeri 45 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2074491), 
- parc. št. 2013/14 v izmeri 669 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3587087), 
- parc. št. 2013/15 v izmeri 451 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3419116), 
- parc. št. 2013/16 v izmeri 557 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5858505), 
- parc. št. 2013/17 v izmeri 125 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5858506), 
- parc. št. 2024/29 v izmeri 101 m², k.o. 1723 – Vič (ID 6068017), 
- parc. št. 2024/30 v izmeri 3 m², k.o. 1723 – Vič (ID 6068018), 
- parc. št. 2028/20 v izmeri 18 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2331468), 
- parc. št. 2028/22 v izmeri 275 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3002457), 
- parc. št. 2050/23 v izmeri 3 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1987746), 
- parc. št. 2050/25 v izmeri 71 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4675477), 
- parc. št. 2050/27 v izmeri 27 m², k.o. 1723 – Vič (ID 610935), 
- parc. št. 2050/29 v izmeri 17 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3796131), 
- parc. št. 2050/31 v izmeri 45 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2557595), 
- parc. št. 2050/33 v izmeri 36 m², k.o. 1723 – Vič (ID 620706), 
- parc. št. 2050/35 v izmeri 52 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3548554), 
- parc. št. 2050/37 v izmeri 31 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3393527), 
- parc. št. 2050/39 v izmeri 47 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2784123), 
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- parc. št. 2050/42 v izmeri 30 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4282726), 
- parc. št. 2050/43 v izmeri 36 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1930344), 
- parc. št. 2050/46 v izmeri 45 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3947028), 
- parc. št. 2051/12 v izmeri 82 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3458606), 
- parc. št. 2103/20 v izmeri 246 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1704427), 
- parc. št. 2103/24 v izmeri 103 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4224774), 
- parc. št. 2103/25 v izmeri 67 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3889112), 
- parc. št. 2103/26 v izmeri 501 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1872393), 
- parc. št. 2103/28 v izmeri 119 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3384925), 
- parc. št. 2103/29 v izmeri 44 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3048714), 
- parc. št. 2103/30 v izmeri 23 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4224775), 
- parc. št. 2103/34 v izmeri 343 m², k.o. 1723 – Vič (ID 865472), 
- parc. št. 2112/66 v izmeri 1 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1808906), 
- parc. št. 2114/12 v izmeri 7 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1138306), 
- parc. št. 2114/13 v izmeri 87 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4161827), 
- parc. št. 2114/14 v izmeri 125 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1306281), 
- parc. št. 2116/19 v izmeri 1265 m², k.o. 1723 – Vič (ID 691082), 
- parc. št. 2117/1 v izmeri 337 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4805413), 
- parc. št. 2136/2 v izmeri 1066 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4208080), 
- parc. št. 2242/13 v izmeri 155 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3629321), 
- parc. št. 2242/14 v izmeri 149 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1705250), 
- parc. št. 2242/16 v izmeri 145 m², k.o. 1723 – Vič (ID 195319), 
- parc. št. 2251/2 v izmeri 649 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1600075), 
- parc. št. 2252/2 v izmeri 241 m², k.o. 1723 – Vič (ID 89471), 
- parc. št. 2254/2 v izmeri 133 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1089077), 
- parc. št. 2255/2 v izmeri 398 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2264179), 
- parc. št. 2256/2 v izmeri 566 m², k.o. 1723 – Vič (ID 18722), 
- parc. št. 2260/18 v izmeri 310 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2734377), 
- parc. št. 2051/14 v izmeri 1 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4295098), 
- parc. št. 2051/15 v izmeri 1785 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2110758), 
- parc. št. 2051/18 v izmeri 114 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1607157), 
- parc. št. 2051/21 v izmeri 101 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1946053), 
- parc. št. 2063/2 v izmeri 96 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1001489), 
- parc. št. 2064/2 v izmeri 160 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3472469), 
- parc. št. 2087/9 v izmeri 125 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1068827), 
- parc. št. 2088/1 v izmeri 347 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2036102), 
- parc. št. 2089/2 v izmeri 58 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3062528), 
- parc. št. 2091/7 v izmeri 5 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2012315), 
- parc. št. 2091/9 v izmeri 123 m², k.o. 1723 – Vič (ID 177705), 
- parc. št. 2091/11 v izmeri 17 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4375472), 
- parc. št. 2094/14 v izmeri 66 m², k.o. 1723 – Vič (ID 5826656), 
- parc. št. 2095/7 v izmeri 182 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1939014), 
- parc. št. 2095/36 v izmeri 58 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1100335), 
- parc. št. 2095/37 v izmeri 1976 m², k.o. 1723 – Vič (ID 595866), 
- parc. št. 2095/38 v izmeri 680 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2275438), 
- parc. št. 2095/42 v izmeri 469 m², k.o. 1723 – Vič (ID 88841), 
- parc. št. 2099/37 v izmeri 51 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3423068), 
- parc. št. 2268/2 v izmeri 84 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3890061), 
- parc. št. 203/3 v izmeri 98 m², k.o. 1729 – Šmartno ob Savi (ID 3131508), 
- parc. št. 7/7 v izmeri 61 m², k.o. 2680 – Nove Jarše (ID 3714857). 
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2. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka:  
Ljubljana, …..……………. 
 
 

           Župan 
           Mestne občine Ljubljana 
           Zoran Janković 
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Obrazložitev 
predloga Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. 
Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, Poljansko predmestje, Moste, Slape, 

Karlovško predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove Jarše 
 
 

1. Pravni temelj za sprejetje sklepa 
 
Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrunje, 
Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, Poljansko predmestje, Moste, Slape, Karlovško predmestje, 
Vič, Šmartno ob Savi in Nove Jarše (v nadaljnjem besedilu:  predlog sklepa) ima pravno podlago 
v:  
 
- drugem odstavku 213. 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, 110/13 in 19/15, v 
nadaljnjem besedilu: ZGO-1), ki določa da odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena izda pristojni upravni organ po uradni dolžnosti, ko prejme sklep pristojnega 
občinskega organa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ter 

 
- 27. členu Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/12 in 84/15), ki med drugim določa, da mestni svet odločba o drugih zadevah, ki 
jih določa zakon, in sprejema akte Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL). 
 
 
2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je sklep potreben 
 
Na podlagi koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana med LUZ d.d. kot koncesionarjem in MOL kot 
koncedentom s 1. 7. 2011 je koncedent pripravil seznam nepremičnin, ki v naravi predstavljajo 
občinske ceste in se nahajajo v katastrskih občinah 1773 – Dobrunje, 1775 – Sostro, 1726 – 
Šentpeter, 1731 – Udmat, 1759 – Podgorica, 1727 – Poljansko predmestje, 1730 – Moste, 1772 
– Slape, 1695 – Karlovško predmestje, 1723 – Vič, 1729 – Šmartno ob Savi in 2680 – Nove 
Jarše. Ker je MOL te nepremičnine pridobil in ima na njih lastninsko pravico, je potrebno, da 
Mestni svet MOL v skladu z drugim odstavkom 213. 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 lokalnega pomena, ki bo posredovana zemljiški knjigi zaradi 
zaznambe tega statusa. 
 
Grajeno javno dobro lokalnega pomena so po 2.2. točki prvega odstavka 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 Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) so 
javne ceste javno dobro. Ceste kot javno dobro so lahko v lasti države (državne ceste) ali v lasti 
občine (občinske ceste). Občinske ceste so lahko kategorizirane občinske ceste in 
nekategorizorane občinske ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet. Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 70/05, 33/08 in 60/11– odl. US) 
določa, da se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in na javne 
poti za kolesarje (KJ). Lokalne ceste v naseljih so razvrščene v tri podkategorije: glavne mestne 
ceste (LG), zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (LK).  

Predmetne nepremičnine so na podlagi podatkov iz zemljiške knjige last MOL.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Nepremičnine, ki so navedene v predlogu sklepa,  v naravi predstavljajo občinske ceste, ki na 
dan uveljavitve Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 
in 59/01, v nadaljnjem besedilu: ZLNDL) niso bile v zemljiški knjigi vpisane kot splošno 
ljudsko premoženje ali družbena lastnina, ampak je MOL na njih pridobil lastninsko pravico po 
uveljavitvi ZLNDL. Prvi odstavek 213. ZGO-1 določa, da so zemljišča, na katerih so ob 
uveljavitvi tega zakona že zgrajeni objekti, ki se po določbah tega zakona lahko štejejo za 
grajeno javno dobro državnega ali lokalnega pomena, v zemljiški knjigi pa še niso vpisani kot 
javno dobro, v zemljiški knjigi pa tudi ni vpisano, da so zemljišča, na katerih so takšni objekti, 
splošno ljudsko premoženje ali družbena lastnina, pristojno sodišče v zemljiško knjigo po 
uradni dolžnosti vpiše zaznambo o javnem dobru, ko prejme pravnomočno odločbo pristojne 
občinske uprave o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
Kot nesporno se ugotavlja, da so bili na predmetnih nepremičninah ob uveljavitvi ZGO-1 že 
zgrajeni objekti. Na nepremičninah v nadaljevanju se nahaja občinska cesta, in sicer:  
- parc. št. 170/4, 1224/2, 1257/5, vse k.o. 1773 – Dobrunje, so na podlagi Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08, v nadaljnjem besedilu: Odlok) kategorizirane 
kot lokalna cesta (LC), odsek št. 213011,  
- parc. št. 438/3, k.o. 1773 – Dobrunje, je nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija 
promet, 
- parc. št. 385/10, k.o. 1775 – Sostro, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 220631,  
- parc. št. 696/17, k.o. 1775 – Sostro, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), 
odsek št. 717101,  
- parc. št. 1628/13, k.o. 1775 – Sostro, je na podlagi Odloka kategorizirana kot lokalna cesta (LC), 
odsek št. 213012, 
- parc. št. 1807/2, k.o. 1775 – Sostro, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), 
odsek št. 717392,  
- parc. št. 348/9, 348/11, obe k.o. Šentpeter, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot glavna 
mestna cesta (LG), odsek št. 211071,  
- parc. št. 347/10, 348/8, obe k.o. 1726 – Šentpeter, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot 
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211253, 
- parc. št. 348/7, k.o. 1726 – Šentpeter, je na podlagi Odloka kategorizirana kot glavna mestna 
cesta (LG), odsek št. 211071 in št. 211253,  
- parc. št. 403/0, k.o. 1731 – Udmat, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 217772,  
- parc. št. 419/2, k.o. 1731 – Udmat, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 214202,  
- parc. št. 419/3, k.o. 1731 – Udmat, je kategorizirana kot mestna ali krajevna cesta, odsek št. 
214953,  
- parc. št. 845/3, k.o. 1731 – Udmat, je na podlagi Odloka kategorizirana kot glavna mestna cesta 
(LG), odsek št. 211061,  
- parc. št. 868/11, k.o. 1731 – Udmat, je na podlagi Odloka kategorizirana kot glavna mestna 
cesta (LG), odsek št. 211061, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 217611,  
- parc. št. 3/2, 5/2, obe k.o. 1759 – Podgorica, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot mestna ali 
krajevna cesta (LK), odsek št. 217321,  
- parc. št. 4/3, 7/3, 22/4, 25/10, 28/3, 28/4, 84/5, 105/5 vse k.o. 1759 – Podgorica, so na podlagi 
Odloka kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 217331,  
- parc. št. 43/2, 58/4, 63/3, vse k.o. 1759 – Podgorica, so na podlagi Odloka kategorizirane kot 
javna pot (JP), odsek št. 711831,   
- parc. št. 53/3, k.o. 1759 – Podgorica, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), 
odsek št. 711844,  
- parc. št. 67/6 k.o. 1759 – Podgorica, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 217333,  
- parc. št. 102/3 k.o. 1759 – Podgorica, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali 
krajevna cesta (LK), odsek št. 217332,   
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- parc. št. 105/6, 109/2, obe k.o. 1759 – Podgorica, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot javna 
pot (JP), odsek št. 716611,  
- parc. št. 812/26, 812/27, 813/4, vse k.o. 1759 – Podgorica, so na podlagi Odloka kategorizirane 
kot javna pot (JP), odsek št. 711841,  
- parc. št. 825/7, 826/6, 826/7, 828/5, vse k.o. 1759 – Podgorica, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot javna pot (JP), odsek št. 711844,  
- parc. št. 990/11, k.o. 1759 – Podgorica, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali 
krajevna cesta (LK), odsek št. 217321,  
- parc. št. 991/3, 991/4, obe k.o. 1759 – Podgorica, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot javna 
pot za pešce in kolesarje (LK), odsek št. 719801,  
- parc. št. 1020/13, 1035/6, 1035/7, 1035/8, 1210/7, 1210/8, 1214/2, vse k.o. 1759 – Podgorica, so 
na podlagi Odloka kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 217322,  
- parc. št. 1062/12, k.o. 1759 – Podgorica, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali 
krajevna cesta (LK), odsek št. 217352,  
- parc. št. 1222/14, 1225/5, 1228/4, 1228/5, 1231/12, vse k.o. 1759 – Podgorica, so na podlagi 
Odloka kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 217321,  
- parc. št. 1231/13, 1232/2, 1241/8, 1243/8, 1244/19, 1244/20, 1248/7, vse k.o. 1759 – Podgorica, 
so na podlagi Odloka kategorizirane kot javna pot (JP), odsek št. 711821,  
- parc. št. 16/3 in 838/4, obe k.o. 1759 – Podgorica, sta nekategorizirani kot občinski cesti na 
katerih se odvija promet,  
- parc. št. 162/0, 163/5, 168/23, vse k.o. 1727 – Poljansko predmestje, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 216341,  
- parc. št. 234/2, 235/5, obe k.o. 1727 – Poljansko predmestje, sta na podlagi Odloka 
kategorizirani kot javna pot (JP), odsek št. 711101,  
- parc. št. 363/5, 373/14, 373/15, vse k.o. 1727 – Poljansko predmestje, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211281,  
- parc. št. 373/16, 376/0, 378/2, vse k.o. 1727 – Poljansko predmestje, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211252,  
- parc. št. 374/2, k.o. 1727 – Poljansko predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211061, 211252, 211281,  
- parc. št. 375/2, 377/3, 396/0, vse k.o. 1727 – Poljansko predmestje, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211061, 211252,  
- parc. št. 387/4, k.o. 1727 – Poljansko predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 216351, 216352,  
- parc. št. 399/0, 400/0, 401/0, 446/2, vse k.o. 1727 – Poljansko predmestje, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211252,  
- parc. št. 513/3, k.o. 1727 – Poljansko predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna 
pot za pešce (JPP), odsek št. 720164,  
- parc. št. 1/60, 1/74, 168/22, 481/2, 482/2, vse k.o. 1727 – Poljansko predmestje, so 
nekategorizirane občinske ceste, na katerih se odvija promet,  
- parc. št. 127/290, 150/5, obe k.o. 1730 – Moste, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot mestna 
ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215141,  
- parc. št. 127/516, k.o. 1730 – Moste, je na podlagi Odloka kategorizirana kot zbirna mestna ali 
zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212371,  
- parc. št. 705/4, k.o. 1730 – Moste, je na podlagi Odloka kategorizirana kot glavna mestna cesta 
(LG), odsek št. 211072 in št. 211073,  
- parc. št. 1204/1, k.o. 1730 – Moste, je na podlagi Odloka kategorizirana kot glavna mestna cesta 
(LG), odsek št. 211084, 211085, 211086, 211143, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 
214995, 217892, 217894, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212331,  
- parc. št. 1242/10 in 1242/12, obe k.o. 1730 – Moste, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot 
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212382,  
- parc. št. 255/1, 255/3, 1158/3 1158/4, vse k.o. 1772 – Slape, so nekategorizirane občinske ceste 
na katerih se odvija promet,  
- parc. št. 374/13, k.o. 1772 – Slape, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), odsek 
št. 712621,  
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- parc. št. 378/2, 379/2, obe k.o. 1772 – Slape, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot glavna 
mestna cesta (LG), odsek št. 211072,  
- parc. št. 410/8, 410/12, 410/14, 420/14, vse k.o. 1772 – Slape, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212521,  
- parc. št. 420/4, k.o. 1772 – Slape, je na podlagi Odloka kategorizirana kot glavna mestna cesta 
(LG), odsek št. 211073, 211074, 211075, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 
212513, 212521, - parc. št. 552/12, 553/12, 553/13, 570/2, 571/2, 572/2, vse k.o. 1772 – Slape so 
kategorizirane kot javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720084,  
- parc. št. 643/1, k.o. 1772 – Slape, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 218361,  
- parc. št. 707/5, 707/6, 707/7, vse k.o. 1772 – Slape, so na podlagi Odloka kategorizirane kot 
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218303,  
- parc. št. 717/2, k.o. 1772 – Slape, je na podlagi Odloka kategorizirana kot zbirna mesta ali 
zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212451,  
- parc. št. 941/6, k.o. 1772 – Slape, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 218324,  
- parc. št. 970/10, k.o. 1772 – Slape, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 218333,  
- parc. št. 1015/1, 1015/3, 1015/4, 1015/9, 1015/10, 1015/11, 1015/12, 1016/2, vse k.o. 1772 – 
Slape, so na podlagi Odloka kategorizirane kot glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211074,  
- parc. št. 1191/9, k.o. 1772 – Slape, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), odsek 
št. 712552,  
- parc. št. 1379/5, k.o. 1772 – Slape, je na podlagi Odloka kategorizirana kot zbirna mestna ali 
zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212421,  
- parc. št.  182/21, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
javna pot (JP), odsek št. 713344,  
- parc. št. 198/3, 217/6, 232/64, 232/65, 232/94, 232/95, 237/11, 237/13, 238/15, 240/39, vse k.o. 
1695 – Karlovško predmestje, so na podlagi Odloka kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta 
(LK), odsek št. 215342,  
- parc. št. 198/8, 198/13, 198/17, 198/20, 198/24, 198/25, 198/28, 198/43, 198/44, 350/817, 
350/931, 350/940, 350/1167, 407/35, vse k.o. 1695 – Karlovško predmestje, so nekategorizirane 
občinske ceste na katerih se odvija promet,  
- parc. št. 198/32, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
javna pot za pešce in kolesarje (JPB), odsek št. 719511,  
- parc. št. 230/11, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
javna pot za pešce in kolesarje (JPB), odsek št. 719512, mestna ali krajevna cesta (LK2), odsek št. 
215342,  
- parc. št. 231/43 in 232/50, obe k.o. 1695 – Karlovško predmestje, sta na podlagi Odloka 
kategorizirani kot javna pot za pešce in kolesarje (JPB), odsek št. 719512,  
- parc. št. 243/193, 243/194, obe k.o. 1695 – Karlovško predmestje, sta na podlagi Odloka 
kategorizirani kot javna pot (JP), odsek št. 713162,  
- parc. št. 243/280, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720067,  
- parc. št. 243/289, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212571,  
- parc. št. 244/56, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
javna pot (JP), odsek št. 713123,  
- parc. št. 245/189, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212351,  
- parc. št. 350/516, 350/1040, 350/1042, 350/1044, 350/1046, 350/1050, 350/1065, 350/1067, 
350/1069, 350/1077, 350/1079, 350/1081, 350/1083, 350/1085, 350/1087, 350/1089, 350/1091, 
350/1095, 350/1097, 350/1099, 350/1101, 350/1105, 350/1111, 350/1114, 350/1118, 350/1124, 
350/1135, 350/1137, 350/1139, 350/1140, 350/1142, vse k.o. 1695 – Karlovško predmestje, so na 
podlagi Odloka kategorizirane kot zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212182,  
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- parc. št. 350/643, 350/748, 350/809, vse k.o. 1695 – Karlovško predmestje, so na podlagi 
Odloka kategorizirane kot zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212573,  
- parc. št. 385/58, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218841, 218842,  
- parc. št. 385/280, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218841, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), 
odsek št. 212162, 
- parc. št. 385/335, k.o. 1695 – Karlovško predmestje, je na podlagi Odloka kategorizirana kot 
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218814,  
- parc. št. 385/350, 385/351, obe k.o. Karlovško predmestje, sta na podlagi Odloka kategorizirani 
kot zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212162,  
- parc. št. 386/7, 386/11, 386/12, 286/20, 386/21, 386/22, 386/23, 386/24, 386/25, 386/26, 386/27, 
386/28, 386/29, 386/30, 386/31, 386/33, 388/15, 388/16, 388/17, 388/18, 388/20, vse k.o. 1695 – 
Karlovško predmestje, so na podlagi Odloka kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta (LK), 
odsek št. 218834,  
- parc. št. 392/12, 392/38, 392/39, 392/43, vse k.o. 1695 – Karlovško predmestje, so na podlagi 
Odloka kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218832,  
- parc. št. 395/22, 395/23, 395/24, 396/1, 396/6, 396/22, 396/27, 396/28, 396/30, 396/37, vse k.o. 
1695 – Karlovško predmestje, so na podlagi Odloka kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta 
(LK), odsek št. 218841,  
- parc. št. 403/6, 403/8, obe k.o. 1695 – Karlovško predmestje, sta na podlagi Odloka 
kategorizirani kot zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212162,  
- parc. št. 465/16, 472/1, 472/5, vse k.o. 1695 – Karlovško predmestje, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot javna pot (JP), odsek št. 717751,  
- parc. št. 468/13, 468/16, obe k.o. 1695 – Karlovško predmestje, sta na podlagi Odloka 
kategorizirani kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218901,  
- parc. št. 612/68, 612/70, obe k.o. 1695 – Karlovško predmestje, sta na podlagi Odloka 
kategorizirani kot glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211051, 
- parc. št. 2/6, 35/5, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot javna pot (JP), 
odsek št. 718224,  
- parc. št. 59/4, 1200/122, 1200/132, 1200/134, 1200/136, 1341/7, 1341/14, 1588/1, 1869/12, 
1869/13, 2103/28, 2103/30, 2112/66, 2114/12, 2114/13, 2114/14, 2117/1, 2063/2, 2064/2, vse 
k.o. 1723 – Vič, so nekategorizirane občinske ceste na katerih se odvija promet,  
- parc. št. 69/4, 85/5, 85/8, 85/9 vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane kot 
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212652,  
- parc. št. 344/5, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 219513,  
- parc. št. 479/0, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 219496,  
- parc. št. 707/10 in 707/14, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot mestna 
ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219181,  
- parc. št. 748/1, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 219154, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212642, 
212853,  
- parc. št. 748/5, 757/3, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot zbirna 
mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212853,  
- parc. št. 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane 
kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219154,  
- parc. št. 766/0, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot zbirna mestna ali zbirna 
krajevna cesta (LZ), odsek št. 212642,  
- parc. št. 786/3, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot za pešce 
(JPP), odsek št. 720509, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219152, zbirna mestna ali 
zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212642,  
- parc. št. 898/1, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 215434,  
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- parc. št. 900/2, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 215431,  
- parc. št. 941/20, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot zbirna mestna ali 
zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212864,  
- parc. št. 1099/4, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 219461, 219464,  
- parc. št. 1099/7, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 215482, 219462,  
- parc. št. 1129/9, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), odsek 
št. 215481,  
- parc. št. 1129/12, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), odsek 
št. 215481, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212864,  
- parc. št. 1156/27, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), odsek 
št. 714243, 718134, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219433,  
- parc. št. 1229/4, 1230/5, 1230/7, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane kot 
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212864,  
- parc. št. 1240/4, 1241/7, 1241/8, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane kot 
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720043,  
- parc. št. 1325/26, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), odsek 
št. 714182,  
- parc. št. 1336/18, 1336/26, 1336/31, 1337/8, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212864, 
- parc. št. 1338/4, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot zbirna mestna ali 
zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212671, 212864,  
- parc. št. 1378/1, 1378/12, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot mestna 
ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219371, 
- parc. št. 1378/13, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 219371, 219372, 
- parc. št. 1378/16, 1378/17, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot mestna 
ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219372,  
- parc. št. 1380/11, 1391/4. Obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot mestna 
ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219372, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 
212671, 
- parc. št. 1397/29, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 215493,  
- parc. št. 1397/32, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 215491, 215493, 
- parc. št. 1401/7, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot za pešce 
(JPP), odsek št. 720044, 
- parc. št. 1414/29, 1414/30, 1414/34, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane 
kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215494, 
- parc. št. 1479/19, 1479/20, 1479/21, 1479/22, 1479/23, 1479/24, 1482/8, 1482/9, 1482/10, 
1482/11, 1484/7, 1484/8, 1501/2, 1506/2, 2013/8, 2013/10, 2013/11, 2013/12, 2013/13, 2013/14, 
2013/15, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane kot javna pot za pešce (JPP), 
odsek št. 720046, 
- parc. št. 1511/2, 1517/6, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot javna pot 
za pešce (JPP), odsek št. 720045, 
- parc. št. 1564/2, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot za pešce 
(JPP), odsek št. 720047, 
- parc. št. 1564/9, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot glavna mestna cesta 
(LG), odsek št. 211037, javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720047, 
- parc. št. 1564/10, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot glavna mestna cesta 
(LG), odsek št. 211037, 
- parc. št. 1585/4, 1585/5, 1595/2, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane kot 
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215431, 
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- parc. št. 1676/3, 1677/4, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot glavna 
mestna cesta (LG), odsek št. 211036, 
- parc. št. 1894/15, 1894/22, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot javna 
pot za pešce (JPP), odsek št. 720051, 
- parc. št. 2013/5, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 215494, 
- parc. št. 2013/16, 2013/17, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot mestna 
ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215494, 
- parc. št. 2024/29, 2024/30, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot glavna 
mestna cesta (LG), odsek št. 211037, 
- parc. št. 2028/20, 2028/22, obe k.o. 1723 – Vič, sta na podlagi Odloka kategorizirani kot mestna 
ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219191, 
- parc. št. 2050/23, 2050/25, 2050/27, 2050/29, 2050/31, 2050/33, 2050/35, 2050/37, 2050/39, 
2050/42, 2050/43, 2050/46, 2051/12, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane 
kot javna pot (JP), odsek št. 717902, 
- parc. št. 2103/20, 2103/24, 2103/25, 2103/29, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219255, 
- parc. št. 2103/26, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 219253, 
- parc. št. 2103/34, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 219252, 219255, 
- parc. št. 2116/19, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot zbirna mestna ali 
zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212612, 212613, 
- parc. št. 2136/2, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot zbirna mestna ali 
zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212612, 
- parc. št. 2242/13, 2242/14, 2242/16, 2251/2, 2252/2, 2254/2, 2255/2, 2256/2, 2260/18, vse k.o. 
1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane kot javna pot (JP), odsek št. 717871, 
- parc. št. 2051/14, 2051/15, 2051/18, 2051/21, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka 
kategorizirane kot javna pot (JP), odsek št. 717902, 
- parc. št. 2087/9, 2088/1, 2089/2, 2091/7, 2091/9, 2091/11, 2094/14, 2095/7, vse k.o. 1723 – Vič, 
so na podlagi Odloka kategorizirane kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219251, 
- parc. št. 2095/36, k.o. 1723 – Vič, je kategorizirana kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 
219252, 219253, 219255, 
- parc. št. 2095/37, 2095/42, 2099/37, vse k.o. 1723 – Vič, so na podlagi Odloka kategorizirane 
kot mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219253, 
- parc. št. 2095/38, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevne 
cesta (LK), odsek št. 219252,  
- parc. št. 2268/2, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot (JP), odsek 
št. 717871, 
- parc. št. 1570/9, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 215431, 
- parc. št. 1871/2, 1871/4, obe k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot javna pot 
za pešce (JPP), odsek št. 720051, 
- parc. št. 817/3, k.o. 1723 – Vič, je na podlagi Odloka kategorizirana kot zbirna mestna ali zbirna 
krajevna cesta (LZ),  odsek št. 212642, 
- parc. št. 203/3, k.o. 1729 – Šmartno ob Savi, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali 
krajevna cesta (LK), odsek št. 215001, 
- parc. št. 7/7, k.o. 2680 – Nove Jarše, je na podlagi Odloka kategorizirana kot mestna ali krajevna 
cesta (LK), odsek št. 214992, 214993. 
 
Ker so objekti na nepremičninah, navedenih v predlogu sklepa, namenjeni izvajanju obvezne 
gospodarske javne službe lokalnega pomena upravljanja občinskih cest, v lasti MOL, morajo 
pridobiti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

 



 

18 
 

3. Poglavitna rešitev 
 
Poglavitna rešitev predlaganega sklepa je pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena na zgoraj navedenih nepremičninah. 
 
S tem bo lahko predmetne nepremičnine v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih 
uporabljal vsakdo (splošna raba). 
 
 
4. Ocena finančnih posledic 
 
Sprejem predloga tega sklepa za proračun MOL ne prinaša novih ali dodatnih finančnih 
posledic. 
 
 
Ljubljana, marec 2016 
 
Pripravila: 
mag. Jasna Tušar 
                                                                                              Sekretar - vodja oddelka 
                                                                                              David Polutnik 






































































































































































































































































































































































































