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ZADEVA:                                   PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  SEJI MESTNEGA  

                                                     SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

PRIPRAVIL:                             Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek  za  

                                                     gospodarske dejavnosti in promet 

                                                      

NASLOV:                               Predlog Sklepa o določitvi uporabnine                                    

 

POROČEVALCI:                      Irena Razpotnik, načelnica Oddelka za gospodarske  

                             dejavnosti in promet 

 Peter Skušek, vodja Odseka za promet Oddelka 

 za gospodarske dejavnosti in promet   

  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 Sklepa o določitvi uporabnine.  

    

    

                                                          

                                                                                                                        ŽUPAN 

                                                                                                              Zoran JANKOVIĆ 
 

 

 

Priloga:  

- Predlog sklepa z obrazloţitvijo  
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                                         PREDLOG 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno 

prečiščeno besedilo) ter 8. in 22. člena Odloka o določitvi plovbnega reţima (Uradni list RS, št. 

53/06 in 72/08)  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .. seji dne …sprejel 

 

 

S K L E P 

o določitvi uporabnine 

 

 

1. člen 

 

Ta sklep določa uporabnino za privez plovil za prevoz oseb in blaga ter za privez, usidranje ali 

poloţitev plavajoče naprave na vodno dno na plovbnem območju v Mestni občini Ljubljana. 

 

Višina uporabnine znaša: 

l. za privez plovila za prevoz oseb in blaga:   

   - na dan 10 eurov, 

   - na teden 45 eurov,  

   - na mesec 200 eurov, 

   - za pol leta 1.000 eurov, 

   - za eno leto 1.500 eurov; 

2.  za privez, usidranje ali poloţitev plavajoče naprave na vodno dno za eno leto 2.000 eurov. 

 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

               

      Ţupan 

                         Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Sklepa o določitvi uporabnine 

 

Pravni temelj  

za sprejem predloga Sklepa o določitvi uporabnine (v nadaljevanju: sklep) so:  

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

 besedilo), ki med drugim določa pristojnost Mestnega sveta MOL, da sprejema odloke in 

 druge akte, 

- 8. in 22. člen Odloka o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št. 53/06 in 72/08, v 

nadaljevanju: odlok), ki določata, 8. člen, da se za dovoljenje za uporabo privezov v pristanišču 

ter za dovoljenje za privez, usidranje ali poloţitev plavajoče naprave na vodno dno plača 

uporabnina, ki jo določi Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), in 22. 

člen, po katerem se za uporabo obstoječih začasnih privezov plačuje uporabnina. 

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

Razlog za sprejem sklepa je, da odlok daje pravno podlago za sprejem sklepa o uporabnini za 

priveze na plovbnem območju  MOL, ki pa še ni določena. Za čas, ko pristanišče še ni zgrajeno, 

se uporabnina plačuje za privez plovil za prevoz oseb in blaga na obstoječih začasnih privezih, 

sicer pa se uporabnina plačuje tudi za privez, usidranje ali poloţitev plavajoče naprave na vodno 

dno.   

 

Ocena stanja 

Odlok je v letu 2006 določil vse, za kar je lokalna skupnost pooblaščena s predpisi drţave. V 

praksi pa še niso izpolnjeni vsi pogoji za celotno izvajanje odloka. Pristanišče in vsa vstopno-

izstopna mesta bi morala biti zgrajena po 22. členu odloka do junija 2009. Zato je v tem 

trenutku aktualna uporabnina za priveze plovil za prevoz oseb in blaga na obstoječih začasnih 

privezih in za priveze, usidranje ali poloţitev plavajoče naprave na vodno. Iz območja Špice, ki 

se ureja, so bila odmaknjena vsa plovila in plavajoče naprave in premeščena na začasne lokacije 

– priveze.   

 

Poglavitne rešitve 

Sklep določa uporabnino za privez plovil za prevoz oseb in blaga in za privez, usidranje ali 

poloţitev plavajoče naprave na vodno dno na plovbnem območju v Mestni občini Ljubljana. 

Višina uporabnine znaša: 

1. za privez plovila za prevoz oseb in blaga:     

- na dan 10 eurov 

- na teden 45 eurov  

- na mesec 200 eurov 

- za pol leta 1.000 eurov 

- za eno leto 1.500 eurov 

2. za privez, usidranje ali poloţitev plavajoče naprave na vodno dno na leto 2.000 eurov. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic odloka 

Uporabnina, ki jo določa ta predlog sklepa, bo prihodek proračuna MOL in bo odvisna od 

števila izdanih dovoljenj. Sam sklep ne bo imel negativnih posledic na proračun MOL. 

                         

Pripravila:                                   
Lidija Gregorič                                       

     Oddelek za gospodarske  

                           dejavnosti in promet 

                                              načelnica 

Ljubljana, 9. 6. 2010                Irena Razpotnik  

 

 

 


