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Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, posredujemo gospodu županu sledeče 

svetniško vprašanje oziroma pobudo: 

 

 

Plavajoče hiške na reki Ljubljanici 

 

 

Občan g. Godina Ferenc je 15.2.2023 na Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija-Snaga naslovil vprašanje, 

ki se nanaša na plavajoče hiške na reki Ljubljanici, za katere je bilo v medijih zapisano, da so nova 

turistična ponudba Ljubljane. 

Novost na Ljubljanici: Plavajoči hiški z jacuzzijem, kjer boste lahko prespali - N1 (n1info.si) 

Zanimalo ga je, ali je bil za poseg predhodno izdelan projekt za postavitve plavajočih hišk, odvod 

odpadnih vod oz. priključitve na javno kanalizacijo, izdano ustrezno soglasje (hišni priključek) in 

opravljen pregled in prevzem izvedenega priključka na javno  kanalizacijo, tako kot se to izvaja za vse 

posege v prostor. Z vprašanjem je seznanil tudi ribiško družino, pristojna ministrstva in druge, po njegovi 

oceni, pristojne institucije. 

Dne, 14.2.2023, je s strani javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice prejel odgovor, da sta 

plavajoči hiški na podlagi 23. člena Zakona o vodah o plovbi po celinskih vodah (ZPCV) vpisani v vpisnik 

čolnov, saj v naravi predstavljata čoln ter sta na tej podlagi pridobili dovoljenje za privez. Zapisali so tudi, 

da sta čolna privezana oz. direktno priklopljena na javno kanalizacijo, kar pomeni, da se odpadna voda iz 

plovil ne odvaja neposredno v vodo. Zaradi tega, kot navajajo, tudi niso oddali vloge na ministrstvo za 

okolje in prostor, Direkcijo za vode, saj so prepričani, da zaradi vseh navedenih razlogov pridobitev 

soglasja ni potrebna. 

S strani javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija-Snaga pa je občan, 21.2.2023, prejel odgovor, kjer 

pojasnjujejo, da po javnem pooblastilu izvajajo obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske vode, pod katero spada tudi izdaja soglasij ter zakonsko predpisanih projektnih 

pogojev in mnenj. Nadalje pojasnjujejo, da plovila po gradbeni zakonodaji ne spadajo pod objekte, za 

katera bi bilo potrebno izdajati mnenja ali soglasja h gradnji, ter ga obveščajo, da za predmetne plavajoče 

hiške niso izdali nobenih odločb ter niso izvedli nobene priključitve plovil na javno kanalizacijsko 

omrežje. 

Vsled diametralno nasprotnih odgovorov dveh občinskih podjetij vas prosimo, da nam odgovorite: 

https://n1info.si/novice/slovenija/novost-na-ljubljanici-plavajoci-hiski-z-jacuzzijem-kjer-boste-lahko-prespali/


 

- Ali so plavajoče hiške priključene na javno kanalizacijo ali ne?  

- Če da, kako je mogoče, da so priključene brez soglasja podjetja, ki je zadolženo za izdajo soglasij? 

- Kdo je izvedel priključitev na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca kanalizacije ter več kot 

očitno tudi brez plačila zakonsko predpisanih pristojbin oz. komunalnega prispevka? 

- Če ne, kam so hiške priključene oz. kam se odvaja odpadna voda, morda kar v Ljubljanico? 

- Kako je oz. kako bo ukrepala pristojna institucija mestne uprave, saj gre več kot očitno za zlorabo 

pooblastil in kršenje zakonodaje, ob tem, da je župan Janković napovedal, da bodo s postavitvami 

takih hišk nadaljevali? 

 

Svetniški klub SDS 

   

 


