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Številka: 007-113/2022-2 

Datum: 15. 9. 2022 

  

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

PRIPRAVILA:     Javni zavod Ljubljanski grad in Mestna uprava Mestne občine 

Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet  

 
ZUNANJI 

STROKOVNJAK:                          - 

 

NASLOV:  Predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na 

Ljubljanski grad 

 

POROČEVALCI: David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet 

 Matic Sopotnik, podsekretar Oddelka za gospodarske dejavnosti 

in promet 

 Mateja Avbelj Valentan, direktorica Javnega zavoda Ljubljanski 

grad 

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:              Odbor za gospodarske javne službe in promet 

 

PREDLOG  SKLEPA:    

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno 

vzpenjačo na Ljubljanski grad. 

 

 

      Župan 

                                             Mestne občine Ljubljana 

                Zoran Janković 

  

 

 

 

 

Priloga:  

– predlog sklepa z obrazložitvijo 
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PREDLOG 

 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno 

besedilo) in 14. člena Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05, 99/07, 

10/11 in 63/17) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ___  seji dne  ________sprejel 

 

 

 

SKLEP 

o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad 

 

 

 

1.  

 

(1) S tem sklepom se daje soglasje k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, ki znaša za: 

1. odraslo osebo: 

- enosmerna vozovnica 3,30 eurov; 

- povratna vozovnica 6,00 eurov; 

2. osebe od sedmega do 18. leta starosti, študente, upokojence in skupine nad 15 oseb (na osebo): 

- enosmerna vozovnica 2,30 eurov; 

- povratna vozovnica 4,50 eurov; 

3. družinsko vozovnico (do dve odrasli osebi z najmanj enim otrokom): 

- enosmerna vozovnica 7,90 eurov; 

- povratna vozovnica 15,00 eurov; 

4. letno vozovnico:  

- za odrasle 45,00 eurov; 

- za otroke, študente in upokojence 30,00 eurov; 

- družinska 75,00 eurov. 

 

(2) V cenah iz prejšnjega odstavka je vključen davek na dodano vrednost. 

 

 

2.  

 

(1) Prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad je za gibalno ovirane osebe s spremljevalcem, osebe s 

posebnimi potrebami in otroke do sedmega leta starosti v spremstvu staršev brezplačen. 

 

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za organizirane skupine. 

 

3.  

 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na 

Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 7/16). 

 

4.  

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 2. novembra 2022. 

 

Številka:  

Ljubljana,  

 

                Župan 

                Mestne občine Ljubljana 

                Zoran Janković 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0277/sklep-o-soglasju-k-ceni-za-prevoz-s-tirno-vzpenjaco-na-ljubljanski-grad/#1.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0277/sklep-o-soglasju-k-ceni-za-prevoz-s-tirno-vzpenjaco-na-ljubljanski-grad/#1.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0277/sklep-o-soglasju-k-ceni-za-prevoz-s-tirno-vzpenjaco-na-ljubljanski-grad/#3.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0277/sklep-o-soglasju-k-ceni-za-prevoz-s-tirno-vzpenjaco-na-ljubljanski-grad/#3.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0277/sklep-o-soglasju-k-ceni-za-prevoz-s-tirno-vzpenjaco-na-ljubljanski-grad/#4.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0277/sklep-o-soglasju-k-ceni-za-prevoz-s-tirno-vzpenjaco-na-ljubljanski-grad/#4.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0277/sklep-o-soglasju-k-ceni-za-prevoz-s-tirno-vzpenjaco-na-ljubljanski-grad/#5.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0277/sklep-o-soglasju-k-ceni-za-prevoz-s-tirno-vzpenjaco-na-ljubljanski-grad/#5.
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Obrazložitev predloga  

Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad 

 

 

1. Pravni temelj  

 

Podlaga za sprejem predloga Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad 

(v nadaljnjem besedilu: sklep) sta naslednja predpisa:  

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 

27. členu določa pristojnost Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, da odloča o zadevah, ki 

jih določa drug predpis;  

- 14. člen Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05, 99/07, 10/11 in 

63/17; v nadaljnjem besedilu: odlok), ki določa, da ceno prevoza, ki je lahko različna za različne 

kategorije uporabnikov, upoštevaje tudi čas prevoza, določi koncesionar, nanjo pa da soglasje 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  

 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je sklep potreben, ter ocena stanja  

 

Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači se opravlja kot izbirna gospodarska javna služba Mestne občine 

Ljubljana. Navedeno izbirno gospodarsko javno službo skladno s 5. in 12. členom odloka izvaja 

koncesionar Javni zavod Ljubljanski grad.  

 

Sprejem sklepa se predlaga, ker je trenutna cena vozovnice za prevoz s tirno vzpenjačo, ki je v veljavi 

od leta 2012, kot to izhaja iz poslovnega poročila koncesionarja, ne pokriva vseh stroškov upravljanja, 

vzdrževanja, obnavljanja ter obratovanja tirne vzpenjače, ki so se v zadnjih letih zelo zvišali. Leta 2016 

so bile dodane nekatere nove vstopnice, pri tem pa se cena samega prevoza s tirno vzpenjačo ni 

spremenila. 

 

Cena prevoza mora biti oblikovana tako, da skupni prihodek koncesionarja zagotavlja povrnitev 

investicije v tirno vzpenjačo, vsaj v času trajanja koncesije in pokriva stroške upravljanja, obratovanja, 

vzdrževanja in obnavljanja žičniške naprave ter druge stroške, ki jih ima koncesionar z izvajanjem svojih 

nalog glede tirne vzpenjače.  

 

Iz rezultatov poslovanja tirne vzpenjače, v skladu s poslovnim poročilom koncesionarja, je razvidno, da 

tirna vzpenjača, kljub vsakoletni finančni pomoči s strani dotacij, posluje z izgubo. K tem rezultatom so 

pripomogli naslednji dejavniki, in sicer: slab obisk v zadnjih dveh letih zaradi virusa SARS-CoV-2, 

dodatna vzdrževalna dela zaradi staranja naprave ter dvig vseh stroškov poslovanja. Obenem pa je tirna 

vzpenjača prepeljala že 5 milijontega potnika v letu 2022. 

 

Izkaz poslovnega izida izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov s tirno vzpenjačo je 

razviden iz Tabele 1. 

 

Tabela 1: Izkaz poslovnega izida izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov s tirno vzpenjačo 
 

  REALIZACIJA REALIZACIJA REALIZACIJA REALIZACIJA NAČRT 

  2019 2020 2021 
januar-julij 

2022 
2022 

Št. potnikov 590.128 97.600 142.274 208.281 199.184 

Prihodek od prodaje 1.242.545 228.414 335.444 486.149 469.622 

Transfer za posebni 

pregled 
- 138.072 60.000 - - 

Dotacije (neto) 
50.000 94.690 118.271 - 80.000 

(MOL in državna pomoč) 
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PRIHODKI SKUPAJ 1.292.545 461.176 513.714 486.149 549.622 

       

Stroški dela 274.342 267.954 250.687 157.695 320.000 

Stroški obratovanja, 
427.865 355.182 172.439 156.518 170.000 

opreme in amortizacije 

Investicijsko vzdrževanje 57.329 178.944 105.662 62.272 50.000 

STROŠKI SKUPAJ 759.536 802.080 528.788 376.486 540.000 

Poslovni izid 533.009 -340.904 -15.074 109.663 9.622 

 

 

3. Poglavitne rešitve  

 

S sklepom predlagana cena prevoza s tirno vzpenjačo za posamezno vrsto vozovnice je oblikovana na 

podlagi predlaganih predračunskih kalkulacij Javnega zavoda Ljubljanski grad in strokovne ocene 

upravičenosti tirne vzpenjače. 

 

Poglavitna rešitev sklepa je povišanje cen za posamezno vrsto prevoza potnikov. Cena je prihodek 

koncesionarja, mora pa biti oblikovana tako, da skupni prihodek pokriva stroške upravljanja, 

obratovanja, vzdrževanja in obnavljanja ter druge stroške, ki jih ima koncesionar z izvajanjem svojih 

nalog glede tirne vzpenjače.  

 

Koncesionar mora voditi ločen obračun prihodka iz plačil cene prevoza in stroškov v povezavi z 

vzpenjačo.  

 

Predlagane cene prevoza s tirno vzpenjačo začnejo veljati z 2. 11. 2022. 

 

Tabela 2: Primerjava veljavnih in predlaganih cen prevoza s tirno vzpenjačo 

 

Vozovnice 

Veljavne cene 

v eurih 

Predlog cen v 

eurih 

Indeks povečanja 

[%] 

Odrasli 

Povratna vozovnica               4,00 €                6,00 €  150  

Enosmerna 

vozovnica               2,20 €                3,30 €  150  

Osebe nad 7 let, dijaki, študentje, upokojenci in skupine nad 15 oseb 

Povratna vozovnica               3,00 €                4,50 €  150  

Enosmerna 

vozovnica               1,50 €                2,30 €  153  

Družinska vstopnica je namenjena družinam (do 2 odrasla in vsaj 1 otrok 7-

18 let) 

povratna vozovnica              10,00 €               15,00 €  150  

enosmerna 

vozovnica               6,00 €                7,90 €  132  
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Prevoz s tirno vzpenjačo je za gibalno ovirane osebe s spremljevalcem, osebe s posebnimi potrebami in 

otroke do sedmega leta v spremstvu staršev brezplačen, kar pa ne velja v primeru organiziranih skupin. 

 

Mesečne vozovnice za prevoz s tirno vzpenjačo se ukinjajo, saj z uvedbo letne vozovnice ni bilo več 

povpraševanja po tem tipu vozovnice. Cene letne vozovnice ostajajo nespremenjene.  

 

 

4. Ocena finančnih in drugih posledic odloka  

 

Sprejem sklepa za proračun Mestne občine Ljubljana ne prinaša finančnih posledic.  

 

 

Ljubljana, september 2022 

 

Pripravila: 

mag. Jasna Tušar 

 

                                                                                          Sekretar - vodja oddelka 

                                                                                          David Polutnik 

 

 

 

 
 

 


