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M E S T N I   S V E T 
 
 
ZADEVA:                                   PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  SEJI MESTNEGA 
                                                     SVETA MESTNE OBČINE   LJUBLJANA  
 
PRIPRAVIL:                             Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, 
                               Oddelek za gospodarske javne službe in promet                                         
 
NASLOV:                                   Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o  
                                                     višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo 

      in odstranitev lisic  
                                                                                                             

POROČEVALCI:                    Stane VIDMAR,  vodja Službe za vzdrževanje Oddelka 
           za gospodarske javne službe in promet in pooblaščenec  

      za vodenje oddelka,     
      Lidija Gregorič, višja svetovalka I, Oddelka za 
      gospodarske javne službe in promet 
 

PRISTOJNO DELOVNO  
TELO:         Odbor za gospodarske javne službe in promet 
 
PREDLOG SKLEPA:                
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o spremembi Odredbe o 
višini in načinu plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic.  

 
                                                       
                                                                                                      ŽUPAN 

Zoran JANKOVIĆ 
 
 
Priloge:  
- odredba z obrazložitvijo 
- besedila odredbe, ki se spreminja 
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           PREDLOG 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,  št. 26/01 in 28/01) in 
58. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01)  je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na ... seji, dne  ….. 2007 sprejel 
 
 
 

ODREDBO 
spremembi Odredbe  

o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo 
 in odstranitev lisic 

 
 

1. člen 
V Odredbi o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic 
(Uradni list RS, št. 46/01) se v prvem odstavku 3. člena za besedilom  Parkirišča d.o.o. 
postavi pika in črta besedilo »na parkirišču na Trgu republike.«. 
 

2. člen 
Ta odredba 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 
Odredbe o spremembi Odredbe o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, 

uporabo in odstranitev lisic  
 
PRAVNI TEMELJ 
sta Statut Mestne občine Ljubljana in 16. člen Odloka o cestnoprometni ureditvi iz leta 2001, 
ki določa, da Mestni svet MOL določi višino in načinu plačila stroškov za priklenitev, 
uporabo in odstranitev lisic. Odredbo o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, 
uporabo in odstranitev lisic (v nadaljevanju: odredba),  je Mestni svet MOL sprejel leta 2001. 
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SPREMEMBA ODREDBE POTREBNA 
Razlog za sprejem odredbe je, da blagajne na Trgu republike ne bo več. 
Cilj odredbe je, da se črta iz odredbe lokacija plačila stroškov priklenitve, uporabe in 
odstranitve lisic, ker je na tem mestu ne bo več. 
 
OCENA STANJA 
Sedanja lokacija blagajne je bila primerna dokler je izvajalec JP Parkirišča d.o.o. tudi 
upravljalo s parkiriščem Trg republike, zaradi znanih razlogov s tem parkiriščem ne upravlja 
več in zato je lokacija neprimerna. Nova lokacija blagajne bo v Kresiji ali na Adamič 
Lundrovem nabrežju 2 v Ljubljani. 
 
POGLAVITNE REŠITVE 
3. člen odredbe se spremeni tako, da se črta besedilo »na parkirišču na Trgu republike«. JP 
Parkirišča bo seznanjala plačnike stroškov za priklenitev lisic z lokacijo blagajne za plačilo 
stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic, z listkom za plačilo teh stroškov, ki se 
pritrdi na vozilo. Določitev lokacije v odredbi ni praktična, saj se zaradi njene spremembe 
mora spreminjati tudi odredba in zaradi tega se predlaga črtanje te določbe, ki določa lokacijo 
in jo tudi v bodoče odredba ne bo več vsebovala. 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ODREDBE 
Spremembe in dopolnitve odredbe ne bodo imele negativnega vpliva na proračun MOL. 
 
 
Pripravila:        Oddelek za gospodarske javne 
Lidija Gregorič                                                                                službe in promet 
                                                                                                            po pooblastilu  
                                                                Stane VIDMAR 
                   Vodja službe za vzdrževanje 
Ljubljana, 19. 2. 2007 
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Besedilo odredbe, ki se spreminja: 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,  št. 26/01 in 28/01) in 
58. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01)  je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 27. seji, dne  21. 5. 2001 sprejel 
 
 
 

ODREDBO 
o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo 

 in odstranitev lisic 
 

1. člen 
 

S to odredbo se določijo stroški za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic po Odloku o 
cestnoprometni ureditvi ter način plačevanja teh stroškov.  
 

2. člen 
 
Višina stroškov priklenitve, uporabe in odstranitve  lisic znaša 8.500,00 SIT. 
Davek na dodano vrednost je vključen. 
 

3.  člen 
 
Stroški  iz 2. člena te odredbe se poravnajo  na blagajni Javnega podjetja Parkirišča d. o. o. na 
parkirišču na Trgu republike.  
 
Če vozilo še ni priklenjeno, kot to določa 57. člen Odloka o cestnoprometni ureditvi, plača 
voznik 50 % višine stroškov iz 2. člena te odredbe na kraju samem, delavcu Javnega podjetja 
Parkirišča d. o. o. 
 
V primeru odvoza z lisicami priklenjenega vozila na varovan prostor v skladu z drugim 
odstavkom 59. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi, se stroški odvoza in varovanja vozila 
ter stroški priklenitve, uporabe in odstranitve lisic, poravnajo na blagajni  na varovanem 
prostoru Javnega podjetja Parkirišča d.o.o., kjer se po plačilu stroškov  vozilo tudi izda. 
 

4. člen 
 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka:  340-67/01-2 
Ljubljana, dne 21. maja 2001 
 

          ŽUPANJA 
       MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
              Viktorija POTOČNIK 
 
 
 


