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MESTNI SVET 
 
 
ZADEVA:       Predlog za obravnavo na seji  

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
 
NASLOV:   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča s predlogom za 
hitri postopek 

 
 
GRADIVO PRIPRAVIL:  Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,  

Oddelek za gospodarjenje z zemljišči 
 
 
POROČEVALKA: Nuša Dolgan, univ. dipl. psih., po pooblastilu županje vodja 

Oddelka za gospodarjenje z zemljišči Mestne občine Ljubljana 
 

 
PRISTOJNO DELOVNO  
TELO:     Odbor za finance 
 
PREDLOGA SKLEPOV:   1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča sprejme po hitrem postopku. 

  
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča. 

 
                                                                                                                 ŽUPANJA 
                                                                                                                Danica SIMŠIČ 
Prilogi: 
-   predlog Odloka z obrazložitvijo, 
-   Odlok o nadomestilu za uporabo  
stavbnega zemljišča  
(Uradni list RS, št. 130/03, 120/05 in 4/06 - popravek). 



  
P R E D L O G  

 
Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B in 111/05 – odl. US), 223. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 55/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana  (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 
……. seji dne ………. sprejel 
 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

 
1. člen 

 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05 
in 4/06 - popravek)  se 15. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
 
Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka, se za prekršek 
kaznuje: 
• posameznik z globo 60.000 tolarjev, 
• pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik z globo 200.000 tolarjev. 
 
Odgovorna oseba zavezanca se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje z globo 
60.000 tolarjev. 
 

2. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  
 
 
                                                                                                                      ŽUPANJA 
         Mestna občina Ljubljana 

        Danica SIMŠIČ 
 
 
 
 
 
 



O b r a z l o ž i t e v : 
 

1. Pravni temelj 
 

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 - uradno prečiščeno besedilo-v nadaljevanju: ZP-
1) v 223. členu določa, da se morajo predpisi, s katerimi so določeni prekrški, v 3 letih po 
njegovi uveljavitvi uskladiti z njegovimi določbami. 
Predlaga se, da se odlok sprejme po hitrem postopku, skladno s četrto alineo četrtega odstavka 
122. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL, saj gre le za formalne spremembe 15. člena 
odloka. 
 

2. Razlogi in cilji 
 

V 15. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 
v nadaljevanju: Odloka), ki govori o sankcijah v primerih kršitve odloka, je bilo na osnovi 
223. člena ZP-1 potrebno opraviti uskladitev tako, da se besedi »denarna kazen« nadomesti z 
besedo »globa«, druga zahteva pa je, da se samostojni podjetniki izenačijo s pravnimi 
osebami (15. člen ZP-1). 
 
 

3. Ocena stanja 
 

Gre zgolj za formalne spremembe besedila, zaradi tega stanja ni moč ocenjevati. 
 
 

4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 

Predlagane spremembe in dopolnitve Odloka pri pravnih osebah ne bodo povzročile finančnih 
posledic, saj višine glob (200.000 tolarjev) ostajajo enake kot v veljavnem Odloku, pri 
samostojnih podjetnikih pa se kazen s prvotnih 150.000 tolarjev poviša na 200.000 tolarjev. 
Povišanje globe za samostojne podjetnike iz 150.000 na 200.000 tolarjev na prihodke MOL 
ne bo bistveno vplivalo, saj je bilo v preteklosti izrečeno zanemarljivo število takšnih glob. 
 

       
 
 
 
 

Pripravil:        Po pooblastilu županje: 
mag. Vladimir Verbovšek, univ.dipl.inž.gradb.   Nuša Dolgan, univ.dipl.psih. 
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