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Načrt pridobivanja nepremičnega 

premoženja Mestne občine Ljubljana v 

vrednosti nad 200.000 EUR 

za leto 2012 
 



LETO 2012
UPRAVLJAVEC: 

ZEMLJIŠČA

ZAP. 

ŠT. OKVIRNA LOKACIJA OKVIRNA VELIKOST VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)

PREDVIDENA SREDSTVA 

V EUR EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA 

4. MESTNA UPRAVA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

1
k.o. Stožice, 

parc.št. 2238/1
7.172 zemljišče 215.160,00 Športni park Sava

2
k.o. Vič, 

parc.št. 1339/19
1.001 zemljišče 929.929,00 projekt Brdo - jug

3
k.o. Vič, 

parc.št. 1339/21
418 zemljišče 388.322,00 projekt Brdo - jug

4
k.o. Vič, 

parc.št. 1339/27
391 zemljišče 363.239,00 projekt Brdo - jug

5
k.o. Vič, 

parc.št. 1339/6
407 zemljišče 378.103,00 projekt Brdo - jug

6
k.o. Šmartno ob Savi, 

parc.št. 863
7.862 zemljišče 314.480,00 fizične osebe

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA POTREBE MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH 

SKLADOV nad vrednostjo 200.000 eurov

Mestna občina Ljubljana 
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OBJEKTI- NAD 200.000 EUROV

ZAP. 

ŠT. OKVIRNA LOKACIJA OKVIRNA VELIKOST
VRSTA NEPREMIČNINE (poslovni prostor, 

stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti)

PREDVIDENA SREDSTVA 

V EUR EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA 

4. MESTNA UPRAVA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

1

Cesta na Brdo 105B - 

menjava- 7 stanovanj (k.o. Vič, parc.št. 

1339/38, 1339/39,1339/44 in parc.št. 

1339/45)

stanovanja 
783.800,00 Pridobitev z namenom rušenja zaradi izgradnje ceste za sosesko Brdo.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

2 Tehnološki park Brdo 2782 m2 drugi objekti - depoji 2.000.052,00

sedanji prostori hranjrnja muzejske zbirke so premajhni in neprimerni, 

del zbirke se hrani v najetih prostorih - visoke  najemnine in stroški; 

celotna vrednost 3.018.110 EUR (v letu 2012 2.000.052 EUR, v letu 

20132 1.018.058 EUR)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

3
Neznane lokacije za lastnike objekta Cesta 

na Brdo 105b
cca 283 Okvirno 5 stanovanj 608.800,00

Pridobitev z namenom rušenja objekta zaradi izgradnje ceste za sosesko 

Brdo

4 Pod turnom 4 76 stanovanje 217.403,00 Pridobivanje za projekt Švicerija od lastnika Boštjančiča
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Načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Ljubljana 

v vrednosti nad 200.000 EUR 

za leto 2012 
 



LETO 2012

UPRAVLJAVEC: 

ZEMLJIŠČA TER ZEMLJIŠČA S STAVBAMI

ZAP. 

ŠT. PARCELNA ŠTEVILKA 

KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA 

K.O. / naslov

ORIENTACIJSKA VREDNOST 

NEPREMIČNINE V EUR

PREDVIDENA METODA 

RAZPOLAGANJA EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO

4. MESTNA UPRAVA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

1 1336/51 1723-Vič 538.752,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

2 1336/52 1723-Vič 373.686,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

3 1336/50 1723-Vič 406.992,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

4 516 1722-Trnovsko predmestje 5.681.676,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

5 517/1 1722-Trnovsko predmestje 1.995.357,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

6 del-525/3 1722-Trnovsko predmestje 450.450,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

7 del -512 1722-Trnovsko predmestje 2.282.280,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

8 509/3 1722-Trnovsko predmestje 479.661,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

9 del-509/1 1722-Trnovsko predmestje 248.430,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

10 1333/6 2636-Bežigrad 1.265.280,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

11 571/1 1753-Vižmarje 385.500,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

12 951/196 1738-Dravlje 977.747,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

13  24/1 1750-Šmartno pod Šm. goro 213.900,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

14 391/1 1739-Zgornja Šiška 280.800,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

15 153/34 1728-Ljubljana mesto 462.700,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

16 153/36 1728-Ljubljana mesto 748.200,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

17 525/10 1727-Poljansko predmestje 815.700,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

18 240/9 1727-Poljansko predmestje 276.500,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

19 240/11 1727-Poljansko predmestje 250.300,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL - nad vrednostjo 200.000 eurov

Mestna občina Ljubljana
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ZAP. 

ŠT. PARCELNA ŠTEVILKA 

KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA 

K.O. / naslov

ORIENTACIJSKA VREDNOST 

NEPREMIČNINE V EUR

PREDVIDENA METODA 

RAZPOLAGANJA EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO

20 3638 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

21 3684 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

22 3685 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

23 3652 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

24 3653 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

25 3654 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

26 3655 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

27 3656 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

28 3657 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

29 3658 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

30 3661 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

31 3662 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

32 3663 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

33 3664 1737-Tabor NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

34 2097  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

35 2098  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

36 2099  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

37 2114  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

38 2115  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

39 2120  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

40 2182  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

11.656.430,00

1.899.600,00
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ZAP. 

ŠT. PARCELNA ŠTEVILKA 

KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA 

K.O. / naslov

ORIENTACIJSKA VREDNOST 

NEPREMIČNINE V EUR

PREDVIDENA METODA 

RAZPOLAGANJA EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO

41 2100  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

42 2101  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

43 2102  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

44 2103  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

45 2104  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

46 2106  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

47 2107  1725-Ajdovščina NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

48 1096/10 1756-Črnuče NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

49 1095/16 1756-Črnuče NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

50 1095/5 1756-Črnuče NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

51 1095/12 1756-Črnuče NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

52 1095/13 1756-Črnuče NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

53 1095/10 1756-Črnuče NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

54 1095/11 1756-Črnuče NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

55 1095/9 1756-Črnuče NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

56 974/126 1756-Črnuče NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

57 1881/1 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

58 1890/1 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

59 1891/1 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

60 1901/1 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

61 1902/1 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

62 1891/4 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

63 1903/4 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

64 2473/3 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

65 1903/5 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

1.490.036,00

1.880.000,00
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ZAP. 

ŠT. PARCELNA ŠTEVILKA 

KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA 

K.O. / naslov

ORIENTACIJSKA VREDNOST 

NEPREMIČNINE V EUR

PREDVIDENA METODA 

RAZPOLAGANJA EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO

66 2473/1 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

67 1903/1-del 1735-Stožice NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

68 1289/1-del 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

69 1289/4 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

70 1294/38 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

71 1294/26-del 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

72 1319/3-del 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

73 1290/1 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

74 1294/138 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Stavbna 

pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

75 1292/19 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

76 1293/23 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

77 1294/20 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

78 1293/25 2636-Bežigrad NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

79 426/1 1722-Trnovsko predmestje NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

80 423/1 1722-Trnovsko predmestje NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

81 422 1722-Trnovsko predmestje NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

82 420/2 1722-Trnovsko predmestje NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

83 418/1 1722-Trnovsko predmestje NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

84 416/1 1722-Trnovsko predmestje NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

85 415/5 1722-Trnovsko predmestje NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev

 občinskega pomena. Stavbna pravica  je ekonomsko utemeljena in upravičena.

86 571/10 1753-Vižmarje 406.250,00 JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

87 393/90 1722-Trnovsko predmestje 248.800,00 JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

88 625/4 1738-Dravlje 883.500,00 JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

89 32/16 1696-Rudnik 6.238.000,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

90 32/17 1696-Rudnik 11.854.500,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

1.750.000,00

1.365.500,00

1.880.000,00

4/8



ZAP. 

ŠT. PARCELNA ŠTEVILKA 

KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA 

K.O. / naslov

ORIENTACIJSKA VREDNOST 

NEPREMIČNINE V EUR

PREDVIDENA METODA 

RAZPOLAGANJA EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO

91 32/11 1696-Rudnik 7.003.000,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

92 31/21 1696-Rudnik 259.000,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

93 31/4 1696-Rudnik 306.000,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

94 245/345 1695-Karlovško predmestje 3.367.500,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

95 245/336 1695-Karlovško predmestje 244.000,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

96 245/188 1695-Karlovško predmestje 233.500,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

97 del 2720/11 1737-Tabor 1.860.000,00 JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

98 238/1 1695-Karlovško predmestje 259.800,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

99 1567/2 1722-Trnovsko predmestje 280.000,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

100 del 839/1 2681-Brinje II 256.200,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

101 7-del 1726-Šentpeter 240.000,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za 

uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

102 52/4 2636-Bežigrad 200.950,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

103 832/1 2636-Bežigrad 425.850,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

104 974/4 2636-Bežigrad 373.050,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

105 1018/3 2636-Bežigrad 232.100,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

106 1324/0 2636-Bežigrad 245.350,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

107 1333/6 2636-Bežigrad 263.600,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

108 1348/3 2636-Bežigrad 405.600,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

109 1352/2 2636-Bežigrad 317.450,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

110 1763/96 2636-Bežigrad 293.200,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

111 1763/104 2636-Bežigrad 552.900,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

112 2221/1 2636-Bežigrad 574.550,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

113 2222/1 2636-Bežigrad 621.500,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

114 2223/1 2636-Bežigrad 588.700,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
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115 2230/1 2636-Bežigrad 206.900,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

116 2235/7 2636-Bežigrad 1.408.850,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev 

občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

117 1578/1 2706-Zelena jama 219.250,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

118 153/2 1728-Ljubljana mesto 266.150,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

119 178/7 1721-Gradišče I 228.100,00 NP, JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

120 1722/6 2682-Brdo 216.000,00 JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

121 2239/13 1735-Stožice 217.184,00 NP MOL zemljišče ne koristi zato je prodaja ekonomsko utemeljena, potrebna je  parcelacija.

122 1763/104-del 2636-Bežigrad - NP
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

123 3274/8  1725-Ajdovščina 281.500,00 JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

124 2220/4-del 2636-Bežigrad 237.500,00 JZP, JD MOL zemljišče ne koristi zato je prodaja ekonomsko utemeljena, potrebna je  parcelacija.

125 864/38 1722-Trnovsko predmestje 1.865.250,00 JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

126 885/1 1722-Trnovsko predmestje 1.362.150,00 JZP, JD
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je 

ekonomsko utemeljena in upravičena.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

127 106.S 1728-Ljubljana mesto JZP, JD

128 116 1728-Ljubljana mesto JZP, JD

129 115/7 1728-Ljubljana mesto JZP, JD

130 115/10 1728-Ljubljana mesto JZP, JD

800.000,00
MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko 

utemeljena in upravičena. Vse štiri parcele se prodajajo kot celota za katero je podana orientacijska vrednost.
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1 1725-Ajdovščina / Beethovnova 4 265.000,00 JZP/JD/NP
MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

2 1725-Ajdovščina / Beethovnova 4 270.000,00 JZP/JD/NP
MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

3 1725-Ajdovščina / Beethovnova 7 600.000,00 JZP/JD/NP
MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

4
1735-Stožice /

 Center STOŽICE
3.000.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

5
1737-Tabor /

 Dalmatinova 6a
450.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

6
1735-Stožice / 

Dunajska 230
220.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

7
1728-Ljubljana mesto / 

Gornji trg 30
270.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

8 1728-Ljubljana mesto / Gosposka ulica 4 494.000,00 JZP/JD/NP
MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

9 1728-Ljubljana mesto / Gosposka ulica 4 207.000,00 JZP/JD/NP
MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

10
1721-Gradišče I / 

Gregorčičeva 7
327.488,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

11
 1721-Gradišče l / 

Igriška ulica 3
240.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

12
 1721-Gradišče l / 

Igriška ulica 3
1.400.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

13
1737-Tabor / 

Kolodvorska ulica 6
220.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

14
1737-Tabor / 

Kolodvorska ulica 6
330.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

15
1730-Moste / 

Letališka 33
516.137,23 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

16
1728-Ljubljana mesto / 

Mestni trg 10
940.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

17
1728-Ljubljana mesto / 

Mestni trg 15
2.300.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

18
1728-Ljubljana mesto / 

Mestni trg 18
400.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

parc.št.2937; PP št. 2: ID 1725-484-2 

parc.št. 2937; PP št. 3: ID 1725-484-3 

parc.št.2812; ID 1725-393-11

STAVBE IN DELI STAVB- nad 200.000 eurov

parc.št.211

parc.št. 1005/3

parc.št. 2592

 parc št. *229, (ID posameznega dela 1728-121-11) 

parc št. *229,  (IDposameznega dela 1728-1211, 12, 15)

parc.št.82

parc.št.27/3 in 27/4; ID 1721-379-26 (+ID 56 skupni wc)

parc.št. 26/18, ID 1721-375-16, 14

parc.št.2316, v stavbi z ID št. 1737-339

parc.št.2316, v stavbi z ID št. 1737-339

parc.št.27/3 in 27/4; ID 1721-379-38 (+ID 56 skupni wc)

ID 1728-109-21

parc.št.*254

parc.št.*259

4. MESTNA UPRAVA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

parc.št.127/151, ID 1730-2266-3
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VREDNOST 

NEPREMIČNINE V EUR

PREDVIDENA METODA 

RAZPOLAGANJA
EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO

19
1737-Tabor / 

Miklošičeva 26
1.500.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

20
2636-Bežigrad / 

Neubergerjeva 11 in 25
250.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

21
 Pag / Pag - 

Ivana Mirkovida 1, Pag
545.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

22 1727-Poljanjsko predmestje / Poljanska 1 235.000,00 JZP/JD/NP
MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

23
1727-Poljanjsko predmestje / Poljanska 

97
1.200.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

24
1727-Poljanjsko predmestje / Poljanska 

cesta 20
210.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

25
1725-Ajdovščina / 

Prešernov trg 2
1.100.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

26
1731-Udmat / 

Proletarska 1
4.306.128,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

27
2679-Gradišče II / 

Trg Mladinskih delovnih brigad 7
8.000.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

28
1727-Poljanjsko predmestje / Ulica stare 

pravde 6
1.337.150,66 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

29
2636-Bežigrad / 

Vilharjeva 33
2.000.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

30
1772-Slape / 

Zadobrovška 1
2.000.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

31
1771-Zadobrova / 

Zadobrovška 88
2.159.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

32
1730-Moste / 

Zaloška cesta 51
260.000,00 JZP/JD/NP

MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

33

7 kom. nadomestnih stanov. (veza 

menjava za pridobitev stanovanj na C. na 

Brdo 105 b)

656.000,00
Stanovanja bodo predmet menjave za pridobitev stanovanj na lokaciji 

C. na Brdo 105 b

34 1728-Ljubljana mesto/ Križevniška 2 294 800.000,00
javno zbiranje ponudb ali 

javna dražba
Prodaja solastniškega deleža na stavbi, ki predstavlja stanovanja MOL.

35 1728-Ljubljana mesto/ Mestni trg 10 109 4 214.200,00
javno zbiranje ponudb ali 

javna dražba
Gospodarnejša izraba premoženja.

36 Neznane lokacije 217.403,00 neposredna pogodba
Menjava za stanovanje Pod turnom 4, ki ga pridobivamo za projekt Švicerija od lastnika 

Boštjančiča.

ID 1727-282-614; 

parc.št.229

parc.št.2377, 2378

parc.št. 1763/8, 1796/56, 1761/39, 1763/42

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- Stanovanja

različne lokacije 

parc.št. 158

parc.št.734/17

parc.št. 313/1, 313/7, 312/7 k.o. Zadobrova, 

parc.št.154/1

parc.. št. 3134

v stavbi z ID št. 2679-628 na parc. št.*431/0 (ID št. 2679-431/0-1)

parc.št.1749; parc.št.1746/1

parc.št.322/1, 322/2, 323

parc.št.970/27, 970/28, 970/29 

parc.št. 844
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Načrt oddaje nepremičnega 

premoženja Mestne občine Ljubljana  

v vrednosti nad 200.000 EUR 

za leto 2012 
 



LETO 2012

UPRAVLJAVEC: 

ZAP. 

ŠT.
KATASTRSTKA OBČINA IN ŠIFRA K.O. ID OZNAKA STAVBE ID OZNAKA DELA STAVBE

PREDVIDENA MESEČNA 

NAJEMNINA V EUR

PREDVIDENA LETNA 

NAJEMNINA V EUR
METODA ODDAJE V NAJEM

EKONOMSKA UTEMELJENOST ODDAJE NEPREMIČNEGA 

PREMOŽENJA V NAJEM

524 1737-TABOR 466

15,16,33-80, 87 

(solastnina 86, 90, 93, 96,99, 

102)

18.321,07 219.852,84 JZP, JD, NP

STAVBE IN DELI STAVB- ODDAJA NAD 200.000 EUROV LETNO

4. MESTNA UPRAVA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM- VREDNOST NAD 200.000 EUROV LETNO

Mestna občina Ljubljana

1/1



PRILOGA 4 
 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Načrt najema nepremičnega 

premoženja Mestne občine Ljubljana  

v vrednosti nad 200.000 EUR 

za leto 2012 
 



LETO 2012

UPRAVLJAVEC: 

STAVBE IN DELI STAVB

ZAP. 

ŠT.

OKVIRNA LOKACIJA 

NEPREMIČNINE

OKVIRNA VELIKOST 

NEPREMIČNINE (v m2)

VRSTA NEPREMIČNINE (poslovni 

prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, 

drugi objekti)

PREDVIDENA 

MESEČNA 

NAJEMNINA V EUR

PREDVIDENA LETNA 

NAJEMNINA V EUR

PREDVIDENO TRAJANJE 

NAJEMNEGA RAZMERJA

EKONOMSKA UTEMELJENOST 

NAJEMA

4. MESTNA UPRAVA

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1 Kersnikova 2 2624,63 poslovni prostor 41.612,11 499.345,32 20 let izvajanje osnovne dejavnosti

Mestna občina Ljubljana 

NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA POTREBE DELOVANJA MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, 

JAVNIH SKLADOV - NAD VREDNOSTJO 200.000 EUROV LETNO

1/1
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