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Obrazložitev 

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

premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023 

 

 

Pravni temelj  

Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023 (v 

nadaljnjem besedilu: predlog sklepa) so: 

– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 

in 79/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1), ki: 

- v drugem odstavku 24. člena določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne 

lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za 

izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna 

samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto, ter da svet samoupravne 

lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo 

sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti; 

- v prvem odstavku 27. člena določa, da lahko svet samoupravne lokalne skupnosti zaradi spremenjenih 

prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo 

mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega odstavka 24. člena ali 

drugega odstavka 25. člena tega zakona, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter 

odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem; 

– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), 

ki določa vsebino načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, 

– Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 27. členu 

določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), lahko pa določi, da načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem MOL pod določeno vrednostjo sprejme župan. 

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

Navedeni akt je osnova za izvrševanje proračuna za leto 2023 in realizacijo prihodkov, povezanih s 

stvarnim premoženjem MOL v letu 2023. 

 

24. člen ZSPDSLS-1 določa, da se načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem predloži v rokih, 

določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje 

proračunsko leto. 

 

S predlaganim sklepom Mestna občina Ljubljana, skladno s prioriteto projektov in obsegom zemljišč, 

vključenih v načrt pridobivanja zemljišč, zvišuje obseg in vrednost zemljišč in poslovnih prostorov, 

namenjenih za odkupe. Večji obseg odkupov zemljišč ter poslovnih objektov zvišuje vrednost 

pridobivanja nepremičnega premoženja nad 200.000 eurov. Povečan obseg prodaj ter vrednost 

nepremičnin namenjenih prodaji, zvišuje vrednost razpolaganja z nepremičnim premoženjem nad 

200.000 eurov. 

 

Ocena stanja in poglavitne rešitve 

S predlogom sklepa se veljavni Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana 

v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023 dopolni s pravnimi posli pridobivanja nepremičnin, ki do 

sedaj niso bili vključeni v načrt, in za katera se načrtuje odhodke v skupni višini 9.998.820 eurov (nova 

PRILOGA 1). Skupna vrednost nepremičnin, vključenih v načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem MOL (v vrednosti nad 200.000 eur) za leto 2023, se, glede na načrtovano vrednost v 

veljavnem načrtu, poveča.  

 

Finančne in druge posledice sprejetja akta 

Načrtovani prihodki iz naslova razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL (v vrednosti nad 

200.000 eurov) v letu 2023 se na podlagi predloga sklepa in po uveljavitvi sprememb proračuna MOL 

za leto 2023 povečujejo glede na sprejet proračun MOL za leto 2023. Načrtovani odhodki iz naslova 


































