
         

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 4780-940/2016-74 

Datum:   20. 4. 2022 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

PRIPRAVILA: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

Oddelek za ravnanje z nepremičninami 

ZUNANJI  

STROKOVNJAK: 

                                                                                                                     

/ 

NASLOV: Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla –

prodajne pogodbe, sklenjene namesto razlastitve za nepremičnine: 

 

- na naslovu Ob Kamniški progi 9, stavba s št. 223, na zemljišču s 

parc. št. 104/12, k. o. 1740 Spodnja Šiška, s posameznimi deli: ID znak 

del stavbe 1740-223-1, ID znak del stavbe 1740-223-3, ID znak del 

stavbe 1740-223-4 in  

- na naslovu Ob Kamniški progi 11, stavba s št. 216, na zemljišču s 

parc. št. 104/13, k. o. 1740 Spodnja Šiška, s posameznimi deli: ID znak 

del stavbe 1740-216-1, ID znak del stavbe 1740-216-2, ID znak del 

stavbe 1740-216-3, ID znak del stavbe 1740-216-4, ID znak del stavbe 

1740-216-5, ID znak del stavbe 1740-216-6, s sorazmernimi deli 

pripadajočih zemljišč s parc. št. 103/3 in parc. št. 104/14, obe k. o. 

1740 Spodnja Šiška. 

  

  

POROČEVALKI: Simona Remih, sekretarka – vodja Oddelka za ravnanje z 

nepremičninami 

Damjana Popović Ljubi, podsekretarka – vodja Odseka za ravnanje 

z zemljišči 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO: 

 

Odbor za ravnanje z nepremičninami 

 

 

PREDLOG SKLEPA:          

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila 

pravnega posla – prodajne pogodbe, sklenjene namesto razlastitve za nepremičnine: 

 

 

 



         

 

              

 

- na naslovu Ob Kamniški progi 9, stavba s št. 223, na zemljišču s parc. št. 104/12, k. o. 1740  

Spodnja Šiška, s posameznimi deli:  ID znak del stavbe 1740-223-1, ID znak del stavbe 1740-223-

3,  ID znak del stavbe 1740-223-4  in  

- na naslovu Ob Kamniški progi 11, stavba s št. 216, na zemljišču s parc. št. 104/13, k. o. 1740  

Spodnja Šiška, s posameznimi deli: ID znak del stavbe 1740-216-1, ID znak del stavbe 1740-216-

2, ID znak del stavbe 1740-216-3, ID znak del stavbe 1740-216-4, ID znak del stavbe 1740-216-5, 

ID znak del stavbe 1740-216-6, s sorazmernimi deli pripadajočih zemljišč s parc. št. 103/3 in parc. 

št. 104/14, obe k. o. 1740 Spodnja šiška. 

  

 

 

 

 

 Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge:   

- predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- osnutek pogodbe, 

- ortofoto posnetek. 

 



         

 

              

 

PREDLOG 

 

 

 

Na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 

31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 16. 5. 2022 sprejel 

 

 

SKLEP 

 

o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe, sklenjene namesto razlastitve za 

nepremičnine: 

- na naslovu Ob Kamniški progi 9, stavba s št. 223, na zemljišču s parc. št. 104/12, k. o. 1740 Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli:  ID znak del stavbe 1740-223-1, ID znak del stavbe 1740-223-3, ID znak del 

stavbe 1740-223-4 in  

- na naslovu Ob Kamniški progi 11, stavba s št. 216, na zemljišču s parc. št. 104/13, k. o. 1740 Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli: ID znak del stavbe 1740-216-1, ID znak del stavbe 1740-216-2, ID znak del 

stavbe 1740-216-3, ID znak del stavbe 1740-216-4, ID znak del stavbe 1740-216-5, ID znak del stavbe 

1740-216-6, s sorazmernimi deli pripadajočih zemljišč s parc. št. 103/3 in parc. št. 104/14, obe k. o. 1740 

Spodnja Šiška. 

  

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša z osnutkom besedila pravnega posla – prodajne pogodbe, 

sklenjene namesto razlastitve za nepremičnine: 

 

- na naslovu Ob Kamniški progi 9, stavba s št. 223, na zemljišču s parc. št. 104/12, k. o. 1740 Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli:  ID znak del stavbe 1740-223-1, ID znak del stavbe 1740-223-3, ID znak del 

stavbe 1740-223-4 in  

- na naslovu Ob Kamniški progi 11, stavba s št. 216, na zemljišču s parc. št. 104/13, k. o. 1740 Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli: ID znak del stavbe 1740-216-1, ID znak del stavbe 1740-216-2, ID znak del 

stavbe 1740-216-3, ID znak del stavbe 1740-216-4, ID znak del stavbe 1740-216-5, ID znak del stavbe 

1740-216-6, s sorazmernimi deli pripadajočih zemljišč s parc. št. 103/3 in parc. št. 104/14, obe k. o. 1740 

Spodnja Šiška, ki bo sklenjena z lastnikom nepremičnin, družbo SŽ, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 

Ljubljana, in fizičnimi osebami kot najemniki posameznih delov v stavbah na navedenih naslovih. 

 

 

Številka: 4780-995/2016-74 

 

Ljubljana, dne ___________ 

 

 

          Župan 

          Mestne občine Ljubljana 

          Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

              

 

 

Obrazložitev 

 

predloga Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe, sklenjene namesto 

razlastitve za nepremičnine: 

- na naslovu Ob Kamniški progi 9, stavba s št. 223, na zemljišču s parc. št. 104/12, k. o. 1740 Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli:  ID znak del stavbe 1740-223-1, ID znak del stavbe 1740-223-3,  ID znak del 

stavbe 1740-223-4 in  

- na naslovu Ob Kamniški progi 11, stavba s št. 216, na zemljišču s parc. št. 104/13, k. o. 1740 Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli: ID znak del stavbe 1740-216-1, ID znak del stavbe 1740-216-2, ID znak del 

stavbe 1740-216-3, ID znak del stavbe 1740-216-4, ID znak del stavbe 1740-216-5, ID znak del stavbe 

1740-216-6, s sorazmernimi deli pripadajočih zemljišč s parc. št. 103/3 in parc. št. 104/14, obe k. o. 1740 

Spodnja Šiška. 

  

 

Pravni temelj 

 

Pravna podlaga za sprejem predloga Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe, 

sklenjene namesto razlastitve za nepremičnine: 

- na naslovu Ob Kamniški progi 9, stavba s št. 223, na zemljišču s parc. št. 104/12, k. o. 1740 Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli:  ID znak del stavbe 1740-223-1, ID znak del stavbe 1740-223-3,  ID znak del 

stavbe 1740-223-4  in  

- na naslovu Ob Kamniški progi 11, stavba s št. 216, na zemljišču s parc. št. 104/13, k. o. 1740 – Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli: ID znak del stavbe 1740-216-1 katastrska občina, ID znak del stavbe 1740-

216-2, ID znak del stavbe 1740-216-3, ID znak del stavbe 1740-216-4, ID znak del stavbe 1740-216-5, ID 

znak del stavbe 1740-216-6, s sorazmernimi deli pripadajočih zemljišč s parc. št. 103/3 in parc. št. 104/14, 

obe k. o. 1740 Spodnja Šiška: 

 

- peti odstavek 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni    

list RS, št. 11/18 in 79/18), ki določa, da mora svet samoupravne lokalne skupnosti podati predhodno pisno 

soglasje k osnutku besedila pravnega posla nad vrednostjo 500.000 eurov;  

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa 

pristojnosti Mestnega sveta, da sprejema akte Mestne občine Ljubljana. 

 

 

Razlogi in cilji, zaradi kateri je akt potreben 

 

Na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti je vsak pravni posel nad 500.000 eurov, sklenjen brez predhodnega pisnega soglasja sveta 

samoupravne lokalne skupnosti, ničen. 

 

 

Ocena stanja in poglavitne rešitve 

 

 

Poglavitna rešitev predlaganega sklepa je soglasje Mestnega sveta k osnutku besedila pravnega posla – 

prodajne pogodbe, sklenjene namesto razlastitve za nepremičnine: 

- na naslovu Ob Kamniški progi 9, stavba s št. 223, na zemljišču s parc. št. 104/12, k. o. 1740 Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli:  ID znak del stavbe 1740-223-1, ID znak del stavbe 1740-223-3, ID znak del 

stavbe 1740-223-4 in  

- na naslovu Ob Kamniški progi 11, stavba s št. 216, na zemljišču s parc. št. 104/13, k. o. 1740 Spodnja 

Šiška, s posameznimi deli: ID znak del stavbe 1740-216-1, ID znak del stavbe 1740-216-2, ID znak del 



         

 

              

 

stavbe 1740-216-3, ID znak del stavbe 1740-216-4, ID znak del stavbe 1740-216-5, ID znak del stavbe 

1740-216-6, s sorazmernimi deli pripadajočih zemljišč s parc. št. 103/3 in parc. št. 104/14, obe k. o. 1740 

Spodnja Šiška, ki ga je potrebno pridobiti pred sklenitvijo pravnega posla.  

 

 

Finančne in druge posledice sprejetja akta 

 

Na podlagi  Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion, (Uradni list RS, št. 83/04, 76/06, 

78/10 in 54/18) se predmetne nepremičnine nahajajo v območju, predvidenem za namen izgradnje novega 

Atletskega centra Ljubljana, s čimer je izkazana javna korist za takšno pridobitev v last Mestne občine 

Ljubljana, saj navedeni športni objekt predstavlja objekt javne športne infrastrukture. 

 

Realizacija nakupa bo predstavljala povečanje investicij v nepremično premoženje Mestne občine Ljubljana 

za leto 2022. 

 

Pripravila: 

Milena Ratajc 

Višji svetovalec I 

 

 

Damjana Popović Ljubi 

Vodja Odseka za ravnanje z zemljišči 

 

         Simona Remih 

         Sekretarka - vodja oddelka 

 
























