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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
               Ž U P A N J A 
            Mestni trg 1, Ljubljana 

 
Štev.:   3470-50/2004-2               
Ljubljana:  2. 6. 2004                  
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
 
 
ZADEVA:   Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne  
              občine Ljubljana  
 
 
NASLOV:     PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVI ODLOKA O POSEBNI IN PODREJENI 
RABI JAVNIH POVRŠIN s predlogom za sprejem po 
hitrem postopku 

 
PRIPRAVIL:    MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, 

ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN    
PROMET 

      
POROČEVALCI: Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe 

in promet 
Gorazd GORKIČ, namestnik načelnika Oddelka za 
gospodarske javne službe in promet  
Peter SKUŠEK, vodja službe za promet Oddelka za 
gospodarske javne službe in promet  
 

 
PRISTOJNO DELOVNO Odbor za gospodarske javne službe in promet 
TELO: 
 
PREDLOGA SKLEPA: 1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se  

               Odlok o spremembah  in dopolnitvi Odloka o posebni in  
               podrejeni rabi javnih površin sprejme po hitrem postopku. 
 
 2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme  Odlok o  
               spremembah in dopolnitvi Odloka o posebni in podrejeni 
               rabi javnih površin. 

                                                 
                           Županja 

               Danica SIMŠIČ 
PRILOGE:  -  predlog odloka  

          -  obrazložitev odloka 
-  Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin 
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PREDLOG 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93 in 30/98), 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 
29/65, 7/70 in 7/72 Uradni list RS, št. 18/91) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ..seji dne 
…2004 sprejel 
 
 

 
ODLOK 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ODLOKA 
O POSEBNI IN PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN 

 
 
 

1. člen 
V odloku o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99 in 108/03) se 
v 5. členu  v drugi alinee prvega odstavka besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: 
»(druga, tretja in četrta  alinea 12. člena),«.  
 

2. člen 
V 12. členu se v prvi alinei prvega odstavka črtajo besede »sladoleda in drugih živil«. 
 
Doda se nova  četrta alinea, ki se glasi: 
»-  nakita, sladoleda in drugih živil.« 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka:          ŽUPANJA 
Ljubljana, 2.junij 2004        Mestne občine Ljubljana 
                  Danica SIMŠIČ  
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Obrazložitev 
Osnutka o spremembah in dopolnitvi 

Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin 
 
PRAVNI TEMELJ  
za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvi odloka o posebni in podrejeni rabi javnih 
površin (v nadaljevanju: odlok) je 9. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, ki lokalno 
skupnost pooblašča, da lahko poleg javne-splošne rabe objektov in naprav namenjenih za 
izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše še posebno in podrejeno rabo.  
 
OCENA STANJA 
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin je sprejel Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana oktobra leta 1999, vendar se ugotavlja, da ga je, zaradi želja strank, ki želijo 
rabiti javno površini za posebno rabo, treba delno dopolniti in spremeniti. 
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
Razlog za spremembo in dopolnitev odloka je potreba za razširitev možnosti rabe javnih 
površin še za prodajo nakita na novo, kar je dopolnitev odloka ter sladoleda in drugih živil 
in to na podlagi vloge, kar predstavlja spremembo odloka. Javne površine za prodajo 
sladoleda in drugih živil se po trenutno veljavnem odloku lahko odda le na podlagi javnega 
razpisa, kar pa v praksi povzroča težave. Cilj odloka je ponuditi javne površine za posebno 
rabo tudi za navedene dejavnosti in to na podlagi vloge stranke. 
 
Obrazložitev vsebine odloka po poglavjih in členih: Odlok ne vsebuje bistvenih vsebinskih 
sprememb in dopolnitev, zato se predlaga se sprejem odloka po hitrem postopku, ki bo le 
omogočil popestritev ponudbe rabe javnih površin, na podlagi vloge in sicer za prodajo 
nakita, sladoleda in drugih živil. Postopek pridobitve rabe javne površine, na podlagi 
dovoljenja, je hitrejši od dosedanjega, ki je na podlagi javnega razpisa za sladoled in druga 
živila, zato ta določba predstavlja spremembo odloka. Dopolnitev odloka pa predstavlja 
možnost prodaje nakita, tudi na podlagi vloge stranke.  
1. člen določa, da se z vlogo pridobi javno površino za posebno rabo na podlagi vloge in 

sicer za prodajo nakita, sladoleda in drugih živil. 
2. člen določa, da se lahko prodaja na javni površini tudi nakit na podlagi vloge stranke, ki 

predstavlja novo možnost, ki jo ponuja odlok. Sladoled in druga živila pa se bo lahko 
prodajalo na javni površini na podlagi vloge stranke in ne na podlagi javnega razpisa 
kot po sedanjem odloku. Sedanja sprememba odloka pa bo tako omogočala, da se nakit, 
sladoled in druga živila lahko prodaja na javni površini na podlagi vloge, ki jo bo 
vložila stranka pri Oddelku za gospodarske javne službe in promet, Mestne uprave, 
MOL. 

 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ODLOKA 
Sedanji odlok se izvaja v Oddelku za gospodarske javne službe in promet Mestne uprave 
MOL in pri izvajanju ni večjih težav. Ker odlok ne predvideva bistvenih sprememb,  ne 
predvidevamo nobenih finančnih in ne delovnih ter organizacijskih posledic zaradi 
njegovega sprejema.  
                                                                                                        Oddelek za gospodarske  
Pripravila:                javne službe in promet 
Lidija GREGORIČ               Načelnik:  
                                      Pavel KLAVS 
Ljubljana, junij 2004 
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