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                                                                        PREDLOG 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93,  

30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),  29. člena Zakona o 

stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), četrtega 

odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 

101/07 -  odl. US, 57/08 in 36/11), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – 

uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 

uradno prečiščeno besedilo)  je  Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .. seji dne …sprejel 

 

 

ODLOK 

o posebni in podrejeni rabi javnih površin 

 

 

I. UVODNE DOLOĈBE 
 

1.  ĉlen 

 

S tem odlokom se določi posebna in podrejena raba javnih površin na območju Mestne občine 

Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL). 

 

2.  ĉlen 

 

Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen: 

1. javne površine so: 

- občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste), 

- javne zelene površine; 

2. posebna raba cest pomeni rabo cest za postavitev: 

- gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, 

- kioska, 

- ute za prodajo kostanja; 

3. posebna raba javnih zelenih površin  pomeni rabo pohodnih delov zelenih površin za postavitev: 

- kioska, 

- ute za prodajo kostanja; 

4. podrejena raba cest pomeni rabo cest za: 

- postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, 

- postavitev prodajnega objekta, premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in   

  etnografskih predmetov, 

- postavitev stojala za brezplačne časopise,  

- postavitev polnilnih točk, 

- postavitev cvetličnih korit, 

- postavitev vozičkov za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storţih, mandljev in  

  podobno,  

- postavitev samopostreţnega avtomata, 

- prirejanje razstav,  

- postavitev gradbenega odra ali gradbišča, 

- izvedbo spontanega uličnega nastopa,  

- izvedbo snemanja filma in otvoritve, 

- izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, športne, zabavne) in    

  javnega shoda, 

- izvedbo prireditev, ki jih organizira MOL,  

- postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih,  kulturnih, športnih in okoljevarstvenih  

  vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov, 

- postavitev opreme - klopi in stoli. 

5. podrejena raba javnih zelenih površin pomeni rabo pohodnih delov zelenih površin za:  
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  - postavitev prodajnega objekta, premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških  in  

    etnografskih predmetov, 

  - postavitev vozičkov za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storţih, mandljev in   

    podobno,  

  - prirejanje razstav, 

  - postavitev gradbenega odra ali gradbišča, 

  - snemanje filma in otvoritve, 

  - izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, športne, zabavne) in  

    javnega shoda, 

  - izvedbo prireditev, ki jih organizira MOL, 

  - postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in  

    okoljevarstvenih vsebin,  za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov; 

6. Oţje mesto središče je območje znotraj notranjega cestnega obroča, ki poteka po Masarykovi cesti, 

    Trgu OF, Tivolski cesti, Bleiweisovi ulici, Aškerčevi cesti, Zoisovi cesti, Karlovški cesti, Roški 

    cesti in Njegoševi cesti (v nadaljnjem besedilu: oţje mestno središče).  

7. Historično območje oţjega mestnega središča obsega: območja baročne Ljubljane z Ţabjakom,  

    območje Grajskega griča, secesijske Ljubljane, moderne Ljubljane, Karlovškega in Poljanskega  

    predmestja ter območje Krakova z Eipprovo ulico (v nadaljnjem besedilu: historično območje);                    

8. oprema gostinskega vrta je po tem odloku stol, miza, senčnik, grelec, tabla tipa A, cvetlično korito 

    in sladoledna vitrina. 

 

 

II. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE IN PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA POSEBNO IN  

     PODREJENO RABO  JAVNIH POVRŠIN 

 

3.  ĉlen 

 

Javne površine se oddajo v uporabo za namene posebne rabe iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka s 

pogodbo na podlagi javnega zbiranja ponudb, za namene podrejene rabe iz 4. in 5. točke 2. člena tega 

odloka, razen za prirejanje razstav in  zabavnih prireditev ter spontane ulične nastope, pa z neposredno 

pogodbo.  

 

Podrejena raba javne površine za prirejanje razstav in zabavnih prireditev se pridobi na podlagi 

dovoljenja, ki ga izda organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne sluţbe in promet (v 

nadaljnjem besedilu: pristojni organ) na podlagi vloge. 

 

Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške. Če 

tega ne stori, opravi to na njegove stroške izvajalec javne sluţbe urejanja in čiščenja občinskih cest in 

javnih zelenih površin.  

 

Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega 

člena. 

 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, 

njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov. 

 

4. ĉlen 

 

Za oddajo javnih površin za namene posebne rabe iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka pristojni organ 

objavi javno zbiranje ponudb, v katerem pozove ponudnike k vloţitvi pisnih ponudb. Med prispelimi 

ponudbami, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega zbiranja ponudb, je izbran tisti ponudnik, ki doseţe 

najvišje število točk po objavljenih merilih. 
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Če za posamezno lokacijo posebne rabe javne površine iz prvega odstavka tega člena prispe več 

ponudb, ki doseţejo enako število točk, MOL s pogodbo odda lokacijo tistemu ponudniku, ki v 

nadaljnjem postopku ponudi najvišji znesek uporabnine. 

 

5.  ĉlen 

 

Javne površine se za namene podrejene rabe iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, razen za spontani 

ulični nastop, oddajo v uporabo na podlagi pisne vloge prosilca s sklenitvijo neposredne pogodbe. 

 

Prosilec mora k vlogi iz prvega odstavka tega člena priloţiti načrt s prikazom umestitve opreme na 

javno površino (tloris), podatke o namenu  rabe javne površine in druge podatke, ki so potrebni za 

sklenitev pogodbe.   

                                     

6. ĉlen 

 

Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo ali graditev objekta ob javni površini se mora, 

zaradi ugotovitve obsega del in časa izvajanja del, vlogi priloţiti tudi z drugimi predpisi zahtevano 

dokumentacijo, iz katere so ti podatki razvidni. 

 

7. ĉlen 

 

Vloga za pridobitev podrejene rabe javne površine za javno prireditev ali javni shod mora vsebovati 

naslednje podatke: 

- ime organizatorja, 

- ime in namen prireditve,  

- tip javne prireditve (predstava, mimohod, karneval, parada, filmska promocija, ples, športna, 

  novoletna in podobno), 

- namen javnega shoda (politični, verski itd.), 

- čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli), 

- oceno pričakovanega števila obiskovalcev in udeleţencev,  

- opredelitev lokacije, 

- vrsto opreme z merami in načrt postavitve opreme in 

- predlog začasne prometne ureditve. 

 

Vloga iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati tudi potrdilo o plačilu kavcije o odpravi nastale 

škode na javni površini, ki ga izda izvajalec javne sluţbe urejanja in čiščenja cest in javnih zelenih 

površin. 

 

8. ĉlen 

 

Pristojni organ mora pred izdajo dovoljenja za prirejanje razstav in zabavnih prireditev ali pred 

sklenitvijo  pogodbe za oddajo javne površine za namene podrejene rabe iz tega odloka pridobiti 

predhodno soglasje organa mestne uprave, pristojnega za urejanje prostora. 

 

9. ĉlen 

 

Javna površina se lahko pridobi za: 

- postavitev kioska največ za pet let, 

- postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z gostinskim obratom, največ za štiri leta, 

- postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, največ za eno leto, vendar najmanj  

  od prvega aprila do konca oktobra, 

- prirejanje razstav, ki jih organizira MOL, največ za eno leto, 

- postavitev samopostreţnega avtomata, največ za eno leto, 

- postavitev prodajnih objektov in premičnih stojnic za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in  

  etnografskih predmetov največ za eno leto, 
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- postavitev opreme (klop, stol) največ za eno leto, 

- postavitev vozička za prodajo mandljev in podobno največ za eno leto, 

- postavitev vozička za prodajo rezanega cvetja največ za eno leto, 

- postavitev stojala za brezplačne časopise največ za eno leto, 

- postavitev cvetličnega korita največ za eno let, 

- postavitev polnilne točke največ za eno leto, 

- postavitev ute za prodajo kostanja od oktobra do konca januarja,  

- postavitev vozička za prodajo pečene ali kuhane koruze v storţih v sezonskem času, 

- javno prireditev (humanitarna, kulturna, vzgojna, okoljevarstvena, športna, zabavna) in javni  

  shod za čas trajanja prireditve ali shoda, vendar največ za obdobje treh tednov, če predlagana lokacija     

  to dopušča, 

- prirejanje razstav, ki jih ne organizira MOL, za največ en mesec, če predlagana lokacija to dopušča, 

- postavitev stojnic za podpisovanje peticij za en teden, 

- postavitev stojnic za namene volitev in referendumov za čas zbiranja podpisov, 

- postavitev gradbenega odra ali gradbišča za čas trajanja del, 

- snemanje filma in otvoritve za čas trajanja dogodka 

- postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih  

  vsebin brez omejitve, vendar največ za eno leto. 

 

Letne pogodbe se sklepajo za tekoče koledarsko leto.  

 

 

III. POGOJI ZA POSAMEZNO POSEBNO RABO JAVNE POVRŠINE  

 

1. Gostinski vrt brez gostinskega obrata 

 

10. ĉlen 

 

Gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota 

s točilno mizo in priključen na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.  

 

Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo vsi pogoji, določeni za gostinski vrt iz 15. 

člena tega odloka. 

 

2. Kiosk  

 

11. ĉlen 

 

Na javni površini je dovoljeno postaviti kiosk za prodajo časopisa, če obstaja moţnost samostojnega 

priključka na gospodarsko javno infrastrukturo (elektriko). Kioski morajo biti enotne oblike, ki jo  

določi organ mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.  

 

Na javni površini je dovoljeno postaviti  kiosk za prodajo vročih hrenovk in kranjskih klobas. Kioski 

morajo biti enotne oblike, ki jo določi organ mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.  

 

3. Uta za prodajo kostanja 

 

12. ĉlen 

 

Kostanj se prodaja iz enotno oblikovanih ut, ki jih postavi MOL ali prosilec. Lokacije ut določi MOL 

v objavi javnega zbiranja ponudb. 
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IV. POGOJI ZA POSAMEZNO PODREJENO RABO JAVNE POVRŠINE  

 

1. Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom 

 

13.  ĉlen 

 

Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, (v nadaljevanju: gostinski vrt) se 

mora upoštevati naslednje pogoje: 

- ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod pešcev v širini vsaj 1,6 m, 

- območje gostinskega vrta pristojni organ označi s posebnimi oznakami, ki morajo ostati po postavitvi  

  opreme gostinskega vrta vidne, 

- senčnik mora biti v oţjem mestnem središču v barvi naravnega platna, ne sme imeti reklamnih  

  napisov ali spuščenih vertikalnih zavihkov, senčniki med sabo ne smejo biti povezani, 

- tabla tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in  

  je lahko postavljena le znotraj območja gostinskega vrta,  

- v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev  posameznih cvetličnih korit, vendar z njimi ni  

  dovoljeno ograjevati površine gostinskega vrta, 

- sladoledna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta, 

- vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije  

  odstranijo, 

- oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali   

  podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, če je to  

  določeno s pogodbo. 

 

Opremo gostinskega vrta  se  po končanem obratovalnem času pospravi iz javne površine.  

 

Postavitev gostinskega vrta  v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske sluţbe. 

 

Vloga za postavitev gostinskega vrta iz tega člena mora biti vloţena pri pristojnem organu najkasneje 

do petnajstega marca za tekoče leto. Vloge, vloţene po tem datumu, se ne obravnavajo, razen če gre za 

novo odprti gostinski obrat.  

 

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim 

odstavkom tega člena. 

 

Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega 

člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov. 

 

2. Prodajni objekti in premiĉne stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in  

    etnografskih predmetov 

 

14. ĉlen 

 

V historičnem območju je dovoljena postavitev prodajnih objektov ali premičnih stojnic za prodajo 

starin, knjig, umetniških in etnografskih predmetov. Na območju Brega in na Hribarjevem nabreţju je 

dovoljena postavitev tudi prodajnih objektov ali premičnih stojnic za prodajo nakita. 

 

3. Stojala za brezplaĉne ĉasopise 

        

         15. ĉlen 

 

Na javni površini je dovoljena postavitev stojal za brezplačne časopise. Stojala morajo biti enotne 

oblike, ki jo določi organ mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.  
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4. Polnilne toĉke 

 

16. ĉlen 

 

Na javni površini je dovoljena postavitev polnilne točke. 

 

5. Cvetliĉna korita 

 

17. ĉlen 

 

Na javni površini je dovoljena postavitev manjših cvetličnih korit le ob vsaki strani vhoda v poslovni 

prostor, tako da ne ovirajo gibanja pešcev. Videz in zasaditev cvetličnih korit ne smeta biti moteča za 

okolje mestnega prostora.  

 

6. Premiĉni voziĉki za prodajo rezanega cvetja, peĉene ali kuhane koruze v storţih, mandljev in  

    podobno  

 

18. ĉlen 

 

Rezano cvetje, pečena in kuhana koruza v storţih, mandlji in podobno se prodajajo s premičnega 

vozička, ki ga prodajalec v času obratovanja pripelje in odpelje na lokacijo na javni površini, ki je 

določena za prodajo. Po končanem obratovanju mora prodajalec voziček umakniti z javne površine. 

 

Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 

člena. 

 

Z globo 500 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna 

oseba pa z globo 300 eurov. 

 

7. Samopostreţni avtomat 

 

19. ĉlen 

 

Na javni površini je dovoljeno postaviti samopostreţni avtomat, če obstaja moţnost samostojnega 

priključka na gospodarsko javno infrastrukturo (elektriko). Samopostreţni avtomat mora biti zaščiten 

z nadstreškom, ki ustreza urbani zasnovi okolja postavitve in ga določi v predhodnem soglasju organ 

mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.  

 

8. Prirejanje razstav 

     

20. ĉlen 

 

Na  javni površini je dovoljeno prirejati razstave umetniških del, kot so kiparska in slikarska dela, 

makete, inštalacije ter podobno, če s postavitvijo ne motijo osnovne rabe javne površine ali 

ambientalne vrednosti prostora. 

 

 

9. Gradbeni oder ali gradbišĉe 

   

21. ĉlen 

 

Na javni površini je dovoljena postavitev gradbenega odra ali gradbišča za gradnjo ali vzdrţevanje 

objektov. 
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Na vplivnem območju gradbenega odra ali gradbišča iz prvega odstavka tega člena je treba za čas del 

odstraniti vse druge objekte posebne ali podrejene rabe javnih površin, postavljene na podlagi tega 

odloka. 

 

10. Spontani uliĉni nastop 

                                                                             

22. ĉlen 

 

Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine 

zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen v območjih 

stanovanj. 

 

Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 9.00 in 22.00 uro. Uporaba opreme za ozvočenje, 

priključene na električni vir ali na generatorski vir, ni dovoljena. Dovoljeno je le ozvočenje za 

akustične instrumente in vokal, ki deluje s pomočjo baterijskega napajanja in ne presega 30 W 

glasbene moči.  

 

Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim 

odstavkom tega člena. 

 

Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega 

člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. 

 

11. Snemanje filma in otvoritve 

 

23. ĉlen 

 

Snemanje filma ali otvoritve, se na javni površini dovoli v času, ko ne ovirajo osnovne javne rabe 

javne površine. 

 

12. Javna prireditev ali  javni shod  

 

24. ĉlen 

 

Javna prireditev (humanitarna, kulturna, vzgojna, okoljevarstvena, športna, zabavna) in javni shod se 

lahko organizirata na javni površini MOL. 

 

 

13. Stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih   

      vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov 

 

25. ĉlen  

 

Za predstavitev humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za 

podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov se dovoli postavitev stojnice tipa 

»ljubljanske trţnice« (v nadaljnjem besedilu: stojnice za nekomercialni namen). Lokacijo postavitve 

določi pristojni organ v soglasju z organom  mestne uprave, pristojnim za urejanje prostora. 

 

14. Postavitev opreme 

 

26. ĉlen 

 

Za nekomercialne namene je ob poslovnih objektih dovoljena postavitev samostojnih kosov opreme, 

kot so klopi in stoli. Dovoljena oprema se ne sme uporabljati za prodajo blaga ali storitev.  
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     27. ĉlen 

 

Prepovedano je: 

- postaviti objekte na javno površino brez dovoljenja ali pogodbe na podlagi tega odloka, 

- poškodovati  javno površino, 

- ovirati rabo javne površine, 

- uporabljati javno površino brez dovoljena ali pogodbe na podlagi tega odloka ali v nasprotju z njima, 

  postaviti in pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške in tende na območju gostinskega vrta ali  

  izven njega, 

- na javni površini prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred vhodom  

  trgovin in podobno,  

- postaviti ograje ali strnjena cvetlična korita okoli gostinskega vrta, 

- postaviti prostostoječe hladilne omare ali vitrine na javni površini ali v območju gostinskega vrta,  

- uporabljati opremo (klopi in stoli) za prodajo blaga ali storitev, 

- postaviti premične objekte za prodajo pijače in hitre prehrane v varovalnem pasu ceste,  

- postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine,  

- postaviti ali postaviti in pritrditi preproge ali predpraţnike na javno površino, razen za protokolarne  

  namene ali za prireditve, ki jih organizira MOL, 

- postaviti senčnik v oţjem mestnem središču, ki ni v barvi naravnega platna ali ima reklamne napise.  

 

Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo 

ali četrto alinejo prvega odstavka tega člena. 

 

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto 

alinejo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov. 

 

Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s peto ali šesto ali sedmo, 

osmo ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo prvega odstavka tega člena. 

 

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s peto ali šesto ali sedmo ali osmo 

ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna 

oseba pa z globo 800 eurov. 

 

 

V. UPORABNINA 

 

28. ĉlen 

 

Po tem odloku so zavezani plačati uporabnino vsi, ki z MOL sklenejo pogodbo za posebno ali 

podrejeno rabo javne površine, razen: 

- za postavitev gradbenega odra ali gradbišča v obdobju prvih petnajst dni od sklenitve pogodbe z  

  MOL,  

- za postavitev gradbenega odra  ali  gradbišča za obnovo objektov v okviru projekta »Ljubljana –  

  moje mesto«,  

- javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih ustanoviteljica je  

  MOL, drug organizator v primerih, kadar je MOL pokroviteljica ali sofinancerka, in MOL kot 

  organizatorka, 

- za snemanje filma. 

 

Zavezanec plača uporabnino iz tega odloka v naprej ob podpisu pogodbe z MOL. 
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29. ĉlen 

 

Izhodiščna višina uporabnine za uporabo javne površine za posebno rabo brez davka na dodano 

vrednost znaša:                                  

gostinski vrt: 

- na območjih za pešce*                                                                                           0,72 eura/m²/dan 

- na območju oţjega mestnega središča                                         0,47 eura/m²/dan 

- na ostalih območjih                                                   0,25 eura/m²/dan 

kiosk: 

- na območju oţjega mestnega središča                               1,00 euro/m²/dan 

- na ostalih območjih                                0,58 eura/m²/dan 

uta za prodajo kostanja:  

- na območjih za pešce v oţjem mestnem središču                                             1000,00 eurov/sezono 

- na območju oţjega mestnega središča (razen na območju za pešce)                  500,00 eurov/sezono 

- na ostalih območjih                                                                                             300,00 eurov/sezono 
* Območja za pešce so naslednje ulice, trgi in nabreţja: Ciril Metodov trg, Mestni trg, Stari trg, Gornji trg do 

Roţne ulice, Gallusovo nabreţje, Cankarjevo nabreţje, Ribji trg, Breg, Jurčičev trg, Hribarjevo nabreţje, Dvorni 

trg, Petkovškovo nabreţje, Čopova ulica, Wolfova ulica, Gosposka ulica, Cankarjeva cesta (med Slovensko 

cesto in Beethovnovo ulico). 

 

Uporabnina za uporabo javne površine za podrejeno rabo brez davka na dodano vrednost znaša: 

cvetlično korito                                                                                                       50,00 eurov/leto            

polnilna točka                                                                                                       500,00 eurov/leto 

prodajni objekt ali premična stojnica za prodajo starin,  

nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov                                               1,00 euro/m²/dan 

samopostreţni avtomat                                                                                         300,00 eurov/leto 

stojalo za brezplačne časopise                                                                            1000,00 eurov/leto 

vozički  za prodajo rezanega cvetja, pečene ali 

kuhane koruze v storţih, mandljev in podobno                                                    250,00 eurov/mesec                                                       

gradbeni oder ali gradbišče                  1,02 eura/m²/dan 

otvoritve                                                                                                      200,00 eurov/dan                         

javna prireditev ali javni shod               200,00 eurov/dan 

stojnica za nekomercialni namen                                    10,00 eurov/dan 

razna oprema za posamezni kos                        20,00 eurov/leto 
 

Uporabnina za postavitev večjega števila objektov in naprav iz tega odloka je lahko drugačna od 

izhodiščne višine, kar se dogovori s pogodbo. 
    

Najmanjša površina, od katere se obračuna uporabnina, je 1 (en) m². 

 

 

VI. OBĈINSKA TAKSA 

 

30. ĉlen 

 

Po tem odloku so zavezanci za plačilo občinske takse pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje 

za prirejanje razstav in zabavnih prireditev.  

 

Občinska taksa za uporabo javne površine znaša:                           

- prirejanje razstav                     5,00 eurov/dan 

- zabavna prireditev                          2000,00 eurov/dan 

 



 

11 

 

Občinske takse ne plačujejo javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi in javne agencije, 

katerih ustanoviteljica je MOL, drug organizator v primerih, ko je MOL pokroviteljica ali 

sofinancerka, in MOL kot organizatorka. 

 

Zavezanec plača občinsko takso iz tega odloka pred izdajo dovoljenja. 

 

 

VII. NADZOR 

  

31.  ĉlen  

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku 

predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat). 

 

Če uporabnik javne površine za posebno ali podrejeno rabo javne površine nima dovoljenja ali 

sklenjene pogodbe o rabi javne površine ali uporablja objekte, naprave ali provizorije, ki po tem 

odloku niso dovoljeni,  Inšpektorat uporabniku odredi odstranitev: 

- gostinskega vrta, ki ni ali je povezan z obstoječim gostinskim obratom, 

- kioska, 

- ute za prodajo kostanja, 

- prodajnega objekta, premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških ali etnografskih  

  predmetov, 

- stojala za brezplačne časopise, 

- polnilne točke, 

- cvetličnega korita, 

- vozička za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storţih, mandljev in podobno,  

- samopostreţnega avtomata, 

- razstavljenih predmetov,  

- gradbenega odra ali gradbišča, 

- stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za  

  podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov, 

- opreme, 

- preprog in predpraţnikov,  

- vseh objektov ali naprav, ki s tem odlokom niso dovoljeni. 

 

Sredstva za upravno izvršbo iz tega člena zagotavlja Inšpektorat.  

 

 

VIII. PREHODNE IN KONĈNE DOLOĈBE  

 

32. ĉlen 

 

Lastniki, najemniki ali uporabniki obstoječih kioskov na javnih površinah, ki nimajo dovoljenja 

pristojnega organa za njihovo postavitev, morajo najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega 

odloka vloţiti pri pristojnem organu vlogo za sklenitev neposredne pogodbe ter skleniti pogodbo 

najkasneje v tridesetih dneh od dneva prejema pogodbe. Če tega ne storijo v postavljenih rokih, 

Inšpektorat ukrepa v skladu z drugim odstavkom 31. člena tega odloka.  

 

33. ĉlen 

 

Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po 

dosedanjem odloku. 

 

Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po 

dosedanjem odloku, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši. 
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34. ĉlen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin 

(Uradni list RS, št. 90/99, 108/03 - obvezna razlaga, 73/04, 66/07 in 37/10). 

 

35. ĉlen 

 

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

 

 

Številka:       

Ljubljana, dne                     

                                                                                        

Ţupan 

Mestne obĉine Ljubljana 

       Zoran Janković 
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Obrazloţitev 

predloga Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin 

 

Osnutek Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (v nadaljevanju: odlok) je obravnaval in 

sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) na 7. seji 20. 6. 2011. V 

obrazloţitvi so podani odgovori na predloge, mnenja, opozorila in pripombe iz razprave posameznega 

mestnega svetnika. Za vse konkretne pripombe na vsebino posameznega člena je v besedilu tudi 

odgovor, ali je predlog sprejet in če ni, zakaj ni. 

  

V razpravi o osnutku odloka so sodelovale naslednje mestne svetnice in svetniki: Meta Vesel 

Valentinčič, Breda Brezovar Papeţ, Mojca Kucler Dolinar, Tomaţ Ogrin, Miha Jazbinšek, Mojca 

Škrinjar, Anţe Logar, Zofija Mazej Kukovič, Marko Šiška, Mirko Brnič Jager, Pavla Murekar, Gregor 

Istenič. 

 

Gospa Meta Vesel Valentinĉiĉ 

Opaţa ţe nekaj časa, da v Ljubljani manjše trgovine izginjajo. Odlok o posebni in podrejeni rabi 

javnih površin ni odlok, ki ureja preskrbo v MOL. Je odlok, ki določa vrste posebne in podrejene rabe 

javnih površin v MOL na način, da ta raba ne bi ovirala njihove osnovne rabe. Namen odloka je vse 

kaj drugega kot poskrbeti za preskrbo osnovnih ţivljenjskih potrebščin – ţivil, saj  pravna podlaga za 

odlok ni Zakon o trgovini, ampak: Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93,  

30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), Zakon o stvarnem 

premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih (Uradni list RS, št. 86/10), Zakon o financiranju občin 

(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 -  odl. US, 57/08 in 36/11), Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list 

RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09, 59/10 in 39/11) in Statut Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo). Trgovinsko dejavnost urejata Zakonu o 

trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) in Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje 

trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/08), ki določata pogoje, ki se nanašajo na prostor, 

opremo, naprave v prodajalni, zunanjost prodajalne, način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj 

prodajaln. Občina lahko določi le prostor, kjer se lahko prodaja na premičnih stojnicah, za prodajo s 

prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno. Odlok o urejanju in čiščenju javnih trţnic (Uradni list RS, 

št. 33/08), ki ureja obvezno lokalno gospodarsko javno sluţbo varstva okolja »urejanje in čiščenje 

javnih trţnic«, omogoča različne načine prodaje. Na javnih trţnicah se omogoča trgovanje z 

osnovnimi ţivili. V območju trţnic in izven njih se izvajalci trgovske dejavnosti sami odločajo po 

ekonomskem načelu ponudbe in povpraševanja, kje in koliko ponudbe bo na določenem območju v 

zato primernih prostorih. V oţjem mestnem središču je poskrbljeno za ponudbo osnovnih ţivljenjskih 

potrebščin v trgovinah kot so Nama, Maximarket, Mercator na Ajdovščini in Stritarjevi ulici, centralni 

trţnici in še nekaterih manjših trgovinah in pekarnah. Zaradi navedenega odlok ne more rešiti 

izpostavljenega vprašanja preskrbe z osnovnimi ţivili in zato predlog v odloku ni upoštevan. 

V razpravi omenjeni 6. člen odloka ureja postavitev gradbenih odrov in gradbišč, predloga za njegovo 

vsebino ni bilo. Omenjeni 9. člen odloka pa določa čas za sklenitev pogodbe ali pridobitve dovoljenja 

za vse vrste posebne in podrejene rabe javnih površin, tudi za prodajne objekte, premične stojnice in 

vozičke za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov, cvetja, koruze, 

mandljev in podobno. Zaradi navedenega predlog, da bi odlok urejal osnovno preskrbo v oţjem 

mestnem središču tudi na stojnicah ni upoštevan. 

 

Gospa Breda Brezovar Papeţ 

Glede širine, ki je potrebna za gibanje pešcev,  pa naslednje: po Pravilniku o projektiranju cest (Uradni 

list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 -  ZCes-1) je 0,75 m normativ za pešca, kolesarja ali voziček, za dva 

pešca je to 1,50 m, v odloku je določena širina 1,60 m, kar je 10 cm več od normativa v Pravilniku o 

projektiranju cest in enaka, kot je to določal  52. člena Zakona o varnosti cestnega prometa v 2. točki 

četrtega odstavka, ki je veljal med pripravo osnutka in določa v času predloga odloka v 1. točki 

četrtega odstavka 65. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10), ki ga je s 

1. 7. 2011 nadomestil. Zato predlog glede širine prostora za gibanje pešcev iz 1,60 m na 2,00 m ni 

sprejet, ker je vsebina odloka usklajena z navedenimi predpisi. 
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Podesti (majhni ali veliki) zaradi potreb intervencij, zimske sluţbe, čiščenja javnih površin v odloku 

niso več dovoljeni. Stolov se ne bo več priklepalo, saj se jih mora, skupaj z mizami po obratovanju 

gostinskega vrta pospraviti iz javne površine. Ker odlok predlog glede podestov in verig za priklepanje 

stolov in miz ureja popolnoma drugače od sedanjega stanja, ki bo dosedanje probleme tudi odpravil, 

predlog v odloku ni upoštevan.  

 

Gospa Mojca Kucler Dolinar 

Glede predloga o prodaji hrane na javnih površinah, ki jih ureja odlok je podrobno odgovorjeno 

svetnici Meti Vesel Valentinčič. Na predlog, da se v odloku doda še besedilo »ţivil v skladu z 

zakonodajo« je treba poudariti, da odlok ţe sedaj vsebuje besedilo »mandljev in podobno«, kar 

omogoča prodajo tudi druge podobne hrane, ki je za prodajo na vozičkih primerna. Drugače, pa odlok 

omogoča ponudbo hrane v gostinskih vrtovih, potreba po ponudbi hrane na vozičkih kot so slovenski 

štrukelj, prekmurska gibanica, kjer se hrana lahko zauţije le stoje je za predlagano vrsto hrane 

neprimerna, neprimerna je tudi sama ponudba iz vozičkov, saj ta objekt nima priključka na elektrilo, 

ki ga ravnanje s to vrsto hrane zahteva. V odloku je za prodajo mandljev in podobnega predviden 

premičen voziček in se ga mora vsak dan odstraniti z javne površine. Dovoljena je tudi prodaja vročih 

hrenovk in kranjskih klobas v kioskih, ki je primeren objekt za to vrsto hrane. Zaradi navedenega 

predlog ni upoštevan. 

6. točka 2. člena odloka opredeljuje oţje mestno središče, 7. točka pa historično območje oţjega 

mestnega središča. Vsebina je prepisana iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu - izvedbeni del 

(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN in 22/11 -  popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) le zaradi 

laţjega razumevanja in laţje predstave obeh območij, vsaka sprememba teksta, zahteva spremembo 

OPN in ne tega odloka. Zato predlog ne more biti upoštevan.  

Glede javnih zelenih površin: te po vrstah določa Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih 

zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09 in 101/09), kakor tudi OPN. V katastru in drugih evidencah 

javnih zelenih površin je razvidna velikost in oblika ter lokacija posamezne vrste javne zelene 

površine. Po definiciji je javna zelena površina javna površina in obsega: poti, travo in vso vegetacijo 

na njej, tudi drevesa, kot tudi klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa in podobno opremo. Po 2. členu 

odloka so od vseh javnih zelenih površinah namenjene za posebno in podrejeno rabo le pohodni deli 

teh površin, to pomeni, da s travo in drugim zelenjem zarasle površine niso namenjene posebni in 

podrejeni rabi, ker se jih lahko poškoduje. Vsebina odloka ni tako široka, kot so podane pripombe in 

predlogi nanj. Vsebina razprave mestnih svetnikov in svetnic opozarja na probleme javnega reda in 

miru, hrupa, gospodarske pobude in podobno, kar ta odlok ne ureja. Večino vsebine iz razprave 

urejajo drugi, predvsem drţavni predpisi. Ker povedano v razpravi ni v povezavi s tem odlokom, 

vsebine tudi ni mogoče upoštevati. 

 

Gospod Tomaţ Ogrin 

Glede registrov javnih površin: registri obstajajo. Za občinske ceste je sprejet Odlok o kategorizaciji 

občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kjer so navedene vse ceste oziroma ulice v MOL, ki 

so javna površina. Na nivoju drţave se vodi baza cestnih podatkov za vse javne ceste v drţavi. Za 

javne zelene površine je ţe odgovorjeno svetnici Mojci Kucler Dolinar. Zemljiška knjiga, ki vsebuje 

podatke o lastništvu nepremičnin je javna listina in vedno bolj, tudi z elektronskimi mediji, dostopna 

na vpogled vsem, ki jih podatki zanimajo. Katera javna površina se lahko pridobi za posebno in 

podrejeno rabo po odloku, določi dovoljenje in po sprejemu odloka tudi pogodba, ki bo zamenjala 

večino dosedanjih dovoljenj. Tudi ta pripomba ne sodi v vsebino odloka in zaradi tega ne more biti 

upoštevana. 

 

Gospod Miha Jazbinšek 

Glede javnih površin: zakaj je v 2. členu odloka določeno, da imajo javne površine navedeni pomen, 

izhaja iz Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in vse spremembe), ki določa v 2. 

členu v točki 1.5.1. vse vrste javnih površin, in sicer: »javna površina je površina, katere raba je pod 

enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, trţnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, 

park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina«. Odlok za posebno in podrejeno rabo 

namenja, zaradi primernosti, le dve od vseh navedenih javnih površin, tudi zaradi izkušenj po sedaj 

veljavnem Odloku o posebni in podrejeni rabi iz leta 1999.  Urejenost in  razmejitev javnih in zelenih 
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površin nasploh na območju MOL ni tema odloka, je pa prav gotovo vsebina, ki jo ureja zakonodaja, 

zato jo morajo občine v praksi izvajati. Ker lastništvo javnih površin ni tema odloka, razprava ni 

upoštevana v predlogu odloka. 

 

Gospa Mojca Škrinjar 

Dogodki pred Maximarketom niso vsebina odloka, sodijo pod vsebino Zakona o varstvu javnega reda 

in miru (Uradni list RS, št. 70/06), ki ureja varstvo javnega reda in miru ter določena ravnanja, ki 

pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru s sankcijami za taka 

dejanja. 27. člen odloka določa le prepovedi, vezane na vsebino odloka, to je posebno in podrejeno 

rabo javnih površin. Predlagana določba bi bila prepoved za dejanja zoper javni red in mir, kar  ureja 

zakon in ne ta odlok, zato predlog ni upoštevan. 

 

Gospod Anţe Logar 
Glede pripombe na alinejo 9. člen odloka, ki določa časovno omejitev za stojnice za humanitarne, 

socialne, kulturne, športne in okoljevarstvene vsebine na en teden. Pripomba je upoštevana tako, da je 

časovna omejitev črtana, vendar se pogodba sklepa lahko največ za eno leto. Po izteku enega leta se 

pogodba lahko sklene ponovno.  

Pripomba na določitev lokacije za javno prireditev, določeno v drugem odstavku 24. člena osnutka 

odloka, je upoštevana tako, da je ta odstavek črtan iz predloga odloka. Namen predlagane določbe je 

bil le, da bi v primerih zelo velikih prireditev, pristojni organ organizatorju predlagal drugo 

primernejšo lokacijo, zaradi laţje izvedbe prireditve. MOL za javno prireditev ali shod izda le soglasje 

skladno s 14. členom Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 85/09, 59/10 in 39/11), ki ga mora organizator predloţiti  upravni enoti, ki izda dovoljenje za 

javno prireditev ali shod. Organizator in MOL za lokacijo na javni površini skleneta pogodbo ali se 

izda odločba.  

Upoštevana je tudi pripomba, da se Prešernov trg je črta iz prvega odstavka 24. člena, črtan je tudi 25. 

člen v celoti, tudi zaradi  Prešernovega trga, ker tudi zanj ne bo omejitev za javne prireditve. 

 

Gospa Zofija Mazej Kukoviĉ 

Glede pripombe, da se odlok spreminja zaradi zakonodaje, ki je bila sprejeta ţe leta 1999. Treba je 

pojasniti, da je bil leta 1999 sprejet sedaj veljavni Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, ne 

pa zakoni, ki so pravna podlaga za spremembe odloka. Zakoni, ki narekujejo spremembo odloka so 

novejšega datuma, to sta Zakon o financiranju občin iz leta 2007, Zakon o stvarnem premoţenju 

drţave in samoupravnih lokalnih iz leta 2010, kar je bilo razvidno tudi iz obrazloţitve osnutka odloka.  

Na pripombe o hrupu je v glavnem odgovoril ţupan ţe na seji, dodamo lahko le še podatke o pravni 

podlagi za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, ki temelji na 

drţavnih predpisih in ga izdaja Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne uprave Mestne 

občine Ljubljana. Pravna podlaga za dovoljenje je 94. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 

39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl.US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 - 

ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v povezavi s 6. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih 

naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) ter 19. in 29. člena 

Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 

št. 51/07, 57/08, 53/09 in 89/09). Nadzor nad dovoljenji določata zakon in uredba.  

Za spontane ulične nastope, kar ureja Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 85/09, 59/10 in 39/11) je v 44. členu določeno, da lahko lokalna skupnost s 

svojim predpisom določi območja, na katerih so dopustni spontani ulični nastopi, in čas, v katerem se 

lahko izvajajo, ter dopustnost in način uporabe naprav za ojačanje zvoka, kar je vse določeno v 22. 

členu odloka. Za vse druge omejitve glede hrupa občina nima pristojnosti, so v pristojnosti drţave. 

Zaradi navedenega pripombe o hrupu ne sodijo v odlok in niso upoštevane. 

 

Gospod Marko Šiška 

Glede črtanja drugega stavka 26. člena osnutka odloka (v predlogu 25. člen): razloga za črtanje ni, saj 

mikro lokacije za postavitev objektov in naprav posebne in podrejene rabe javnih površin, ţe sedaj 

določi v soglasju Oddelek za urejanje prostora MU MOL, ki ga Oddelek za gospodarske dejavnosti 

MU MOL upošteva pri izdaji dovoljenja, po novem ga bo upošteval tudi v pogodbi. Oddelek za 
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urejanje prostora je v MOL-u tisti organ, ki skrbi za prostorsko skladnost vseh vrst postavitev v 

prostoru, tudi po odloku za vse vrste posebne in podrejene rabe javnih površin. Zaradi navedenega 

predlog ni upoštevan. 

 

Gospod Mirko Brniĉ Jager 

Glede ponovne razprave o širini prehoda 1,60 m, s pomislekom, ali je to dovolj širok prostor za 

prometne udeleţence (pešce, kolesarje, vozičke) in za postavitev opreme gostinskega vrta ter dobrega 

počutja gostov, in ali ne bi morda posebno in podrejeno rabo na določenih lokacijah omejili: 

konkretnih predlogov v razpravi ni bilo podanih. Glede širine prehoda je ţe odgovorjeno svetnici 

Bredi Brezovar Papeţ. Glede Prešernovega trga in postavitve odra na njem je bil namen osnutka 

odloka ta, da se dejansko zmanjša pritisk javnih prireditev – posebno večjih, na Prešernov trg 

predvsem zaradi estetske vrednosti tega dela mestnega jedra, tako da bi se večje prireditve preneslo na 

novo urejeni Kongresni trg, in ko bo obnovljen, tudi na Trg republike. Na rešitve v osnutku odloka, 

glede Prešernovega trga, so bile podane zelo odklonilne pripombe na seji in ţe pred sejo Mestnega 

sveta MOL. Zato je  ţupan, ţe v uvodu k tej točki, predlagal črtanje drugega odstavka 24. in 25. člena 

osnutka odloka, kar pomeni, da priredite na Prešernovem trgu ne bodo omejene za nikogar, kar je v 

predlogu odloka upoštevano.  

 

Gospa Pavla Murekar 

Na pripombo, da 9. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah govori o objektih in napravah 

namenjenih za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih sluţb in ne o javnih površinah. Razloţimo, da 

ima vsaka gospodarska javna sluţba (v MOL osemnajst) tudi objekte in naprave, s katerimi ali na 

katerih se gospodarska javna sluţba tudi izvaja, nekatere spadajo med javne površine. Za primer 

navajamo le nekatere med njimi:  

- Urejanje in čiščenje pokopališč se izvaja na pokopališčih, ki so javne površine in obenem objekti in 

naprave, namenjene za izvajanje te lokalne gospodarske javne sluţbe.  

- Urejanje in čiščenje javnih parkirišč se izvaja na javnih parkiriščih, ki so javne površine in obenem 

objekti in naprave, namenjene izvajanju te lokalne gospodarske javne sluţbe.  

- Urejanje in čiščenje javnih trţnic se izvaja na javnih trţnicah, ki so javne površine in obenem objekti 

in naprave, namenjene za izvajanje gospodarske javne sluţbe.  

- Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin se izvaja na javnih zelenih površinah, kot so javne  

zelenice, javni parki, javni drevoredi, POT, javna otroška igrišča, javna športna igrišča, gozdovi s 

posebnim namenom,ki so javne površine in obenem objekti in naprave, namenjene za izvajanje te 

lokalne gospodarske javne sluţbe. 

- Vzdrţevanje občinskih cest se izvaja na občinskih cestah, ki so kategorizirane v lokalne ceste, javne 

poti in javne poti za kolesarje. Javno cesto sestavljajo: cestni svet, cestno telo, cestišče, breţine ceste, 

cestni objekti, prometna signalizacija in prometna oprema, cestna razsvetljava, cestni priključki do 

meje cestnega sveta, naprave za odvodnjavanje ceste, servisne cestne površine (počivališča, parkirišča 

in avtobusno obračališče ter podobno), servisne površine z objekti in napravami za upravljanje in 

vzdrţevanje cest ter nadzor prometa in funkcionalne površine (8. člen Zakona o cestah,  Uradni list 

RS, št. 109/10) so javne površine  in obenem objekti in naprave, namenjene za izvajanje te 

gospodarske javne sluţbe. 

Zaradi navedenega je 9. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah pravilna pravna podlaga za odlok. 

Glede pripombe na izraz »uporabnina«, ki jo določa 29. člen osnutka odloka: v obrazloţitvi ni 

napisano in tudi na odborih odloka ni bilo rečeno s strani pripravljavca odloka, da na uporabnino ni 

davka. Davek se ne plača drţavi le od občinske takse, ki jo lahko občina predpiše po 9. členu Zakona 

financiranju občin. V 29. členu osnutka odloka (28. člen predloga) ni določbe o davku, je pa v 30. 

členu osnutka odloka (29. člen predloga) navedeno, da je višina uporabnine določena brez davka na 

dodano vrednost.  

Glede primernosti izraza »uporabnina« pa naslednje. V razpravi omenjen Obligacijski zakonik 

(Uradni list RS, št. 83/01 in spremembe) naj bi določal le najemnino, kot vrsto plačila. Ker ta zakon ni 

pravna podlaga za odlok, je ob podrobnem pregledu ugotovljeno, da zakon določa okrog petnajst vrst 

pogodb, od menjalne v 528. členu, pa vse do druţbene pogodbe v 990. členu. Za obveznost se 

največkrat uporablja izraz »plačilo«, potem še »najemnina«, »zakupnina«, »cena«. Izraz 

»uporabnina«, ki je plačilo za posebno in podrejeno rabo javne površine izhaja iz 9. člena Zakona o 
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gospodarskih javnih sluţbah, primeren izraz, saj se ţe iz besede lahko razume, da gre za rabo - 

uporabo javne površine, za katero se plača uporabnina. Zaradi navedenega pripomba ni upoštevana. 

 

Gospod Gregor Isteniĉ 

Ugotavlja, da stojnica tipa »ljubljanske trţnice« ni v koraku s sodobnim oblikovanjem in predlaga 

kontejnerje ali drugačne stojnice. Stojnice tipa »ljubljanske trţnice« so ţe nekaj časa v uporabi za 

namene ponudbe na javnih površinah, tudi na trţnicah, in so se izkazale za uporabne, enostavne za 

postavitev in odstranitev, posebno, ker gre za napravo, ki se jo dnevno postavi in tudi odstrani. Namen 

odloka je, da so vsi objekti čim bolj enostavni, da se jih lahko postavi in odstrani, tudi zaradi 

intervencij in višje sile, tako bo še naprej ostala v uporabi in odloku, saj ne gre za stalen objekt. 

Predlog o drugačnem tipu stojnic zaradi navedenega ni upoštevan. 

 

V predlogu odloka so spremembe v naslednjih členih: v 2., 9., 19., 29. in 31. členu sta mlekomat in 

oljemat zamenjana, zaradi širše vsebine pojma, s samopostreţnim avtomatom; v 13. členu je določena 

globa tudi za drugi odstavek, ki nalaga odstranitev opreme vrta po končanem obratovalnem času; v 2., 

9., 11. in 31. členu, ki določajo vsebino za kioske,  je določena sprememba tako, da prodaja v kioskih 

ni namenjena le časopisom, kot je bilo določeno v osnutku odloka, ampak tudi vročim hrenovkam in 

kranjskim klobasam; v 27. členu, kjer je dodana nova zadnja alineja, ki določa prepoved za postavitev 

senčnikov v oţjem mestnem središču, ki niso v barvi naravnega platna ali imajo reklamne napise;  v 

29. členu je spremenjeno besedilo opombe z dvema zvezdicama iz osnutka odloka, ki je postala tretji 

odstavek in ni namenjen le uporabnini za stojala za brezplačne časopise, ampak je vsebina namenjena 

vsem objektom in napravam iz odloka, ki se jim lahko uporabnina za večje število spremeni od 

izhodiščne, kar se dogovori s pogodbo; v 24. členu je črtana prepoved organiziranja javnih prireditev 

in javnih shodov na Prešernovem trgu, zaradi česar je kot brezpredmeten črtan 25. člen osnutka 

odloka, kar pomeni, da so vsi členi do konca odloka preštevilčeni in ima predlog odloka en člen manj 

kot osnutek odloka. 

Ocena finanĉnih in drugih posledic odloka 

Spremembe osnutka odloka v predlogu nimajo nobenih dodatnih finančnih posledic na proračun MOL 

 

 
Pripravila: 
Lidija GREGORIČ  

 

     Oddelek za gospodarske  

                           dejavnosti in promet 

                                               načelnica 

Ljubljana, 30. 8. 2011             Irena RAZPOTNIK  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Besedilo osnutka odloka, ki se spreminja: 

 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93,  

30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 - ZUKN),  29. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave 

in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), četrtega odstavka 7. člena in prvega 

odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 -  odl. US, 57/08 in 

36/11), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

85/09 in 59/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 

prečiščeno besedilo)  je  Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .. seji dne …sprejel 

 

2. ĉlen 

 

Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen: 

1. javne površine so: 

- občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste), 

- javne zelene površine; 

2. posebna raba cest pomeni rabo cest za postavitev: 

- gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, 

- kioska za prodajo časopisa, 

- ute za prodajo kostanja; 

3. posebna raba javnih zelenih površin  pomeni rabo pohodnih delov zelenih površin za postavitev: 

- kioska za prodajo časopisa, 

- ute za prodajo kostanja; 

4. podrejena raba cest pomeni rabo cest za: 

- postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, 

- postavitev prodajnega objekta, premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in   

  etnografskih predmetov, 

- postavitev stojala za brezplačne časopise,  

- postavitev polnilnih točk, 

- postavitev cvetličnih korit, 

- postavitev vozičkov za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storţih, mandljev in  

  podobno,  

- postavitev mlekomatov in oljematov, 

- prirejanje razstav,  

- postavitev gradbenega odra ali gradbišča, 

- izvedbo spontanega uličnega nastopa,  

- izvedbo snemanja filma in otvoritve, 

- izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, športne, zabavne) in    

  javnega shoda, 

- izvedbo prireditev, ki jih organizira MOL,  

- postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih,  kulturnih, športnih in okoljevarstvenih  

  vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov, 

- postavitev opreme - klopi in stoli. 

5. podrejena raba javnih zelenih površin pomeni rabo pohodnih delov zelenih površin za:  

  - postavitev prodajnega objekta, premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških  in  

    etnografskih predmetov, 

  - postavitev vozičkov za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storţih, mandljev in   

    podobno,  

  - prirejanje razstav, 

  - postavitev gradbenega odra ali gradbišča, 

  - snemanje filma in otvoritve, 

  - izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, športne, zabavne) in  

    javnega shoda, 

  - izvedbo prireditev, ki jih organizira MOL, 

  - postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in  
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    okoljevarstvenih vsebin,  za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov; 

6. Oţje mesto središče je območje znotraj notranjega cestnega obroča, ki poteka po Masarykovi cesti, 

    Trgu OF, Tivolski cesti, Bleiweisovi ulici, Aškerčevi cesti, Zoisovi cesti, Karlovški cesti, Roški 

    cesti in Njegoševi cesti (v nadaljnjem besedilu: oţje mestno središče).  

7. Historično območje oţjega mestnega središča obsega: območja baročne Ljubljane z Ţabjakom,  

    območje Grajskega griča, secesijske Ljubljane, moderne Ljubljane, Karlovškega in Poljanskega  

    predmestja ter območje Krakova z Eipprovo ulico (v nadaljnjem besedilu: historično območje);                    

8. oprema gostinskega vrta je po tem odloku stol, miza, senčnik, grelec, tabla tipa A, cvetlično korito 

    in sladoledna vitrina. 

 

9. ĉlen 

 

Javna površina se lahko pridobi za: 

- postavitev kioska za prodajo časopisov največ za pet let, 

- postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z gostinskim obratom, največ za štiri leta, 

- postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, največ za eno leto, vendar najmanj  

  od prvega aprila do konca oktobra, 

- prirejanje razstav, ki jih organizira MOL, največ za eno leto, 

- postavitev mlekomata in oljemata največ za eno leto, 

- postavitev prodajnih objektov in premičnih stojnic za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in  

  etnografskih predmetov največ za eno leto, 

- postavitev opreme (klop, stol) največ za eno leto, 

- postavitev vozička za prodajo mandljev in podobno največ za eno leto, 

- postavitev vozička za prodajo rezanega cvetja največ za eno leto, 

- postavitev stojala za brezplačne časopise največ za eno leto, 

- postavitev cvetličnega korita največ za eno let, 

- postavitev polnilne točke največ za eno leto, 

- postavitev ute za prodajo kostanja od oktobra do konca januarja,  

- postavitev vozička za prodajo pečene ali kuhane koruze v storţih v sezonskem času, 

- javno prireditev (humanitarna, kulturna, vzgojna, okoljevarstvena, športna, zabavna) in javni  

  shod za čas trajanja prireditve ali shoda, vendar največ za obdobje treh tednov, če predlagana lokacija     

  to dopušča, 

- prirejanje razstav, ki jih ne organizira MOL, za največ en mesec, če predlagana lokacija to dopušča, 

- postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih  

  vsebin največ za en teden,  

- postavitev stojnic za podpisovanje peticij za en teden, 

- postavitev stojnic za namene volitev in referendumov za čas zbiranja podpisov, 

- postavitev gradbenega odra ali gradbišča za čas trajanja del, 

- snemanje filma in otvoritve za čas trajanja dogodka. 

 

Letne pogodbe se sklepajo za tekoče koledarsko leto.  

 

2. Kiosk za prodajo ĉasopisa 

 

11. ĉlen 

 

Na javni površini je dovoljeno postaviti kiosk za prodajo časopisa, če obstaja moţnost samostojnega 

priključka na gospodarsko javno infrastrukturo (elektriko).  Kioski morajo biti enotne oblike, ki jo  

določi organ mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.  

 

13.  ĉlen 

 

Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, (v nadaljevanju: gostinski vrt) se 

mora upoštevati naslednje pogoje: 

- ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod pešcev v širini vsaj 1,6 m, 
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- območje gostinskega vrta pristojni organ označi s posebnimi oznakami, ki morajo ostati po postavitvi  

  opreme gostinskega vrta vidne, 

- senčnik mora biti v oţjem mestnem središču v barvi naravnega platna, ne sme imeti reklamnih  

  napisov ali spuščenih vertikalnih zavihkov, senčniki med sabo ne smejo biti povezani, 

- tabla tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in  

  je lahko postavljeni le znotraj območja gostinskega vrta,  

- v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev  posameznih cvetličnih korit, vendar z njimi ni  

  dovoljeno ograjevati površine gostinskega vrta, 

- sladoledna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta, 

- vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije  

  odstranijo, 

- oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali   

  podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, če je to  

  določeno s pogodbo. 

 

Opremo gostinskega vrta  se mora po končanem obratovalnem času pospraviti iz javne površine.  

 

Postavitev gostinskega vrta  v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske sluţbe. 

 

Vloga za postavitev gostinskega vrta iz tega člena mora biti vloţena pri pristojnem organu najkasneje 

do petnajstega marca za tekoče leto. Vloge, vloţene po tem datumu, se ne obravnavajo, razen če gre za 

novo odprti gostinski obrat.  

 

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega 

člena. 

 

Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, 

njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov. 

 

7. Mlekomat, oljemat 

 

19. ĉlen 

 

Na javni površini je dovoljeno postaviti mlekomat ali oljemat, če obstaja moţnost samostojnega 

priključka na gospodarsko javno infrastrukturo (elektriko). Mlekomat in oljemat morata biti zaščitena 

z nadstreškom, ki ustreza urbani zasnovi okolja postavitve in ga določi v predhodnem soglasju organ 

mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.  

 

24. ĉlen 

 

Javna prireditev (humanitarna, kulturna, vzgojna, okoljevarstvena, športna, zabavna) in javni shod se 

lahko organizirata na javni površini MOL, razen na Prešernovem trgu. 

 

Pristojni organ glede na velikost in število udeleţencev določi lokacijo javne prireditve ali javnega 

shoda. 

 

25. ĉlen  

 

Javna prireditev, ki jo organizira MOL ali je MOL njena pokroviteljica ali sofinancerka,  je dovoljena 

tudi na Prešernovem trgu.  
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28. ĉlen 

 

Prepovedano je: 

- postaviti objekte na javno površino brez dovoljenja ali pogodbe na podlagi tega odloka, 

- poškodovati  javno površino, 

- ovirati rabo javne površine, 

- uporabljati javno površino brez dovoljena ali pogodbe na podlagi tega odloka ali v nasprotju z njima, 

  postaviti in pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške in tende na območju gostinskega vrta ali  

  izven njega, 

- na javni površini prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred vhodom  

  trgovin in podobno,  

- postaviti ograje ali strnjena cvetlična korita okoli gostinskega vrta, 

- postaviti prostostoječe hladilne omare ali vitrine na javni površini ali v območju gostinskega vrta,  

- uporabljati opremo (klopi in stoli) za prodajo blaga ali storitev, 

- postaviti premične objekte za prodajo pijače in hitre prehrane v varovalnem pasu ceste,  

- postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine,  

- postaviti ali postaviti in pritrditi preproge ali predpraţnike na javno površino, razen za protokolarne  

  namene ali za prireditve, ki jih organizira MOL.  

 

Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo 

ali četrto alinejo prvega odstavka. 

 

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto 

alinejo prvega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov. 

 

Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s peto ali šesto ali sedmo, 

osmo ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo prvega odstavka. 

 

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s peto ali šesto ali sedmo ali osmo 

ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo prvega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z 

globo 800 eurov. 

 

30. ĉlen 

 

Izhodiščna višina uporabnine za uporabo javne površine za posebno rabo brez davka na dodano 

vrednost znaša:                                  

gostinski vrt: 

- na območjih za pešce*                                                                                           0,72 eura/m²/dan 

- na območju oţjega mestnega središča                                         0,47 eura/m²/dan 

- na ostalih območjih                                                   0,25 eura/m²/dan 

kiosk: 

- na območju oţjega mestnega središča                               1,00 euro/m²/dan 

- na ostalih območjih                                0,58 eura/m²/dan 

uta za prodajo kostanja:  

- na območjih za pešce v oţjem mestnem središču                                             1000,00 eurov/sezono 

- na območju oţjega mestnega središča (razen na območju za pešce)                  500,00 eurov/sezono 

- na ostalih območjih                                                                                             300,00 eurov/sezono 

 

Uporabnina za uporabo javne površine za podrejeno rabo brez davka na dodano vrednost znaša: 

cvetlično korito                                                                                                       50,00 eurov/leto            

polnilna točka                                                                                                        500,00 eurov/leto 

prodajni objekt ali premična stojnica za prodajo starin,  
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nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov                                               1,00 euro/m²/dan 

mlekomat, oljemat                                                                                                300,00 eura/leto 

stojalo za brezplačne časopise                                                                                50,00 eurov/leto** 

vozički  za prodajo rezanega cvetja, pečene ali 

kuhane koruze v storţih, mandljev in podobno                                                    250,00 eurov/mesec                                                       

gradbeni oder ali gradbišče                  1,02 eura/m²/dan 

otvoritve                                                                                                      200,00 eurov/dan                         

javna prireditev ali javni shod               200,00 eurov/dan 

stojnica za nekomercialni namen                                    10,00 eurov/dan 

razna oprema za posamezni kos                        20,00 eurov/leto 
* Območja za pešce so naslednje ulice, trgi in nabreţja: Ciril Metodov trg, Mestni trg, Stari trg, Gornji trg do 

Roţne ulice, Gallusovo nabreţje, Cankarjevo nabreţje, Ribji trg, Breg, Jurčičev trg, Hribarjevo nabreţje, Dvorni 

trg, Petkovškovo nabreţje, Čopova ulica, Wolfova ulica, Gosposka ulica, Cankarjeva cesta (med Slovensko 

cesto in Beethovnovo ulico). 

**Uporabnina se s pogodbo za 50 ali več stojal za brezplačne časopise zmanjša za trideset odstotkov. 

    

Najmanjša površina, od katere se obračuna uporabnina, je 1 (en) m². 

 

32.  ĉlen  

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku 

predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat). 

 

Če uporabnik javne površine za posebno ali podrejeno rabo javne površine nima dovoljenja ali 

sklenjene pogodbe o rabi javne površine ali uporablja objekte, naprave ali provizorije, ki po tem 

odloku niso dovoljeni,  Inšpektorat uporabniku odredi odstranitev: 

- gostinskega vrta, ki ni ali je povezan z obstoječim gostinskim obratom, 

- kioska za prodajo časopisa, 

- ute za prodajo kostanja, 

- prodajnega objekta, premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških ali etnografskih  

  predmetov, 

- stojala za brezplačne časopise, 

- polnilne točke, 

- cvetličnega korita, 

- vozička za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storţih, mandljev in podobno,  

- mlekomata, oljemata, 

- razstavljenih predmetov,  

- gradbenega odra ali gradbišča, 

- stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za  

  podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov, 

- opreme, 

- preprog in predpraţnikov,  

- vseh objektov ali naprav, ki s tem odlokom niso dovoljeni. 

 

Sredstva za upravno izvršbo iz tega člena zagotavlja Inšpektorat.  

 

33. ĉlen 

 

Lastniki, najemniki ali uporabniki obstoječih kioskov na javnih površinah, ki nimajo dovoljenja 

pristojnega organa za njihovo postavitev, morajo najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega 

odloka vloţiti pri pristojnem organu vlogo za sklenitev neposredne pogodbe ter skleniti pogodbo 

najkasneje v tridesetih dneh od dneva prejema pogodbe. Če tega ne storijo v postavljenih rokih, 

Inšpektorat ukrepa v skladu z drugim odstavkom 32. člena tega odloka.  
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