
 

 

Številka: 03200-17/2015-3 

Ljubljana:  2. 12. 2015 

                                                                                                                                      

Mestna občina Ljubljana                                                                                 12. seja MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                      k 8.  točki 

 

 

Zadeva: Amandmaji k Predlogu Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine 

Ljubljana 

 

K Predlogu Odloka o posebni rabi javnih površin in lasti Mestne občineLjubljana, uvrščeno na 

dnevni red 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 14. 12. 2015, vlagamo 

naslednje amandmaje:  

 

1. AMANDMA 

 

3. člen  

Doda se nov 3. odstavek, ki se glasi:  

 

Stanovalcem objektov, ki neposredno mejijo na javne površine, kjer se posebna raba javne 

površine za namene iz 2. člena (2. točka in prva alineja 4. točke), pridobi z dokončnostjo 

dovoljenja, ki ga izda organ Mestne uprave MOL pri sklepanju poslov, prizna status stranke v 

postopku.  

 

Ostali odstavki se preštevilčijo. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Utemeljitev izhaja iz dejstva, da v določenih primerih delovanje gostinskih vrtov povzroča 

prekomeren hrup ali presežno onesnaževanje okolja, ki je povezano z uporabo neprimernih kurišč in 

neustrezno opremo brez nap za prestrezanje emisij strupenih plinov. Kot stranka v postopku se lahko 

stanovalci bolj učinkovito vključijo v razreševanje negativnih pojavov v okolju svojega prebivanja.  

 

2. AMANDMA  

 

4. člen   
Dopolnitev 2. odstavka. Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:  

 

En član komisije je predstavnik stanovalcev objekta, ki meji na javno površino, ki je predmet 

razpisa.  

 

OBRAZLOŽITEV: 

Predstavnik stanovalcev v komisiji spremlja upoštevanje pogojev iz soglasja stanovalcev v zvezi s 

hrupom in onesnaževanjem njihovega bivalnega okolja. Član komisije je tudi posrednik ustvarjanja 

pozitivne klime v odnosu do novega najemnika. Stanovalci so tako rekoč na prizorišču, zato so 

neprimerni pojavi v prostoru natančno opredeljeni.  

 

 

 

 

 



 

 

3. AMANDMA  

 

4. člen  

Doda se nov 3. odstavek, sedanji tretji odstavek in ostali se prestavijo za eno mesto naprej. 

 

Komisija za vodenje postopka za izvedbo javnega zbiranja ponudb, za namene iz 2. člena (2. 

točka in prva alineja 4. točke), pridobi soglasje zbora stanovalcev objekta, ki meji na javno 

površino, ki je predmet posebne rabe javne površine.  

 

OBRAZLOŽITEV: 

Soglasje opredeli z zakonom določeno omejitev prekomernega hrupa in onesnaževanja ozračja z 

emisijami kurišč brez ustreznih zaščitnih nap.  

Številni primeri v Ljubljani, kjer se na javni površini strežejo jedi z žara brez ustrezne zaščitne 

opreme za preprečevnje emisij saj, prahu, trdih delcev in škodljivih plinov, dokazujejo, da posamezni 

upravljavci gostinskih vrtov in lokalov nevarno onesnažujejo zrak in okolje, prisotno pa je tudi 

obremenjevanje okolja z prekomernim hrupom.  

Neposredno odvajanje dima z žarov in fritezz brez ustreznih zaščitnih nap ogroža zdravje ljudi, še 

posebno pa zdravje tistih, ki  živijo v bližini onesnaževalnih kurišč. Med njimi so otroci, starejši, 

ljudje s kroničnimi težavami. Upoštevana zahteva stanovalcev, ki izhaja iz znanih slabih izkušenj v 

Ljubljani, bo že pri vzpostavitvi pogodbenih odnosov med MOL in najemniki prispevala k odpravi 

glavnih vzrokov, ki bi lahko sprožilo onesnaževanje okolje in zastrupljajo ljudi, oziroma ustvarjalo 

moteč prekomerni hrup brez ustreznih ukrepov za preprečitev širjenja prekomernega hrupa, ki lahko 

v času izvajanja dejavnosti znatno poslabšujejo pogoje za normalno prebivanje ljudi v okolici. 

Z vključitvijo tega člena v Odlok bo MOL omogočila, da se stanovalci, v primeru kršitev, učinkovito 

odzovejo na pojav onesnaževanja okolja in samoiniciativno poiščejo najkrajše poti za vzpostavljanje 

pravnih in normalnih pogojev svojega bivanje in ohranjanje kvalitetnega okolja. Ne nazadnje je to 

tudi primerni interes MOL pri vzdrževanju kvalitetnih javnih površin mesta.  

 

 

4. AMANDMA  
 

11. člen  

Dopolnitev 2. odstavka: 

Na koncu prvega stavka se doda nov stavek, dosedanji drugi stavek drugega odstavka postane tretji 

stavek. 

 

Termična priprava hrane je dovoljena le z zaščitnimi napami, ki preprečujejo onesnaževanje 

okolja. 

 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

(3) Z globo 5000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

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

člena.  

 

OBRAZLOŽITEV: 

Pradlagatelj naj predstavi seznam slovenskih tradicionalnih jedi in opredeli način njihovepriprave. Če 

se v kiosku opravlja termična priprava hrane mora biti termični blok opremljen z napo, ki preprečuje 

izhod škodljivih emisij iz kioska na prosto.  

 

 

           5. AMANDMA  

 

13. člen doda se nova prva alineja 

 



 

 

-  na trgih in ulični mreži peščevih površin se za urgentno intervencijo zagotovi prehod v širini 

3,0 m, ki ne sme biti zaseden z opremo gostinskega vrta, 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Urgentne poti morajo  omogočat dostopnost do vseh objektov na območjih za pešce. Hkrati so te 

urgentne poti nujno potrebne glavne peščeve površine med gostinskimi vrtovi na območju peš cone. 

Območja brez zagotovljenih urgentnih poti permanentno ogrožajo varnost posameznikov in objektov, 

ki nenadoma potrebujejo pomoč. Ob tem predlagane širine prinašajo potrebno funkcionalno razmerje 

med javnimi površinami spontane rabe in posebne rabe javne površine. Prav to razmerje omogoča 

boljši pretok ljudi še posebno prehode organiziranih skupin pri ogledih historičnega dela mesta in 

vpliva na kvaliteto doživljanja in uživanja javnega mestnega prostora. 

 

 

             6. AMANDMA  

 

28. člen  
V prvem odstavku se doda nova prva, druga, tretja in četrta alineja, ostale alineje se prestavijo: 

(1) Prepove se: 

–  postavitev gostinskega vrta na območju ceste, če cesto med osmo in triindvjseto uro, vsako 

uro prevozi več kot 15 avtobusov LPP s pogonom na fosilna goriva, 

– postavitev gostinskega vrta na območju ceste z velikim pretokom osebnih vozil, kjer se z 

meritvami ugotovi dnevni presežek dovoljenih vrednosti nevarnih emisij, 

– uporabljati gostinske žare na trda goriva v sklopu strežbe na javnih površinah in lokalih, 

– uporabljati v kioskih termične bloke za pripravo hrane brez zaščitnih nap za prestrezanje 

emisij.  

 

Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:  

 

(2) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 

in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo 

prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.500 eurov. 

(3) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 

in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjo alinejo prvega 

odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov. 

(4) 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 četrto alinejo prvega 

odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov. 

 

Sedanji drugi do sedmi odstavek se ustrezno preštevilčijo. 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Varno prebivanje zahteva ukrepe za preprečevanje emisij, ki ogrožajo zdravje, občo varnost in 

počutje ljudi. Predlagane pobude bodo prispevek k uspešnemu izvajanju dejavnosti na prostem v 

varnem in bolj zdravem okolju mestnega centra, ob vpadnicah in drugih atraktivnih cestnih prostorih. 

Nevarno onesnaževanje zraka in okolja z emisijami prometa, gostinskih žarov, prekomernim hrupom 

kazi podobo javne površine in ogroža zdravje ljudi.  

Podjetnik, ki s svojim nevestnim delovanjem ogroža zdravje prisotnih stanovalcev in obiskovalcev se 

mora kaznovati z globo katere višina mora učinkovat preventivno in vzgojno. 

 

 

 

 

 

                                                                    Mirko Brnič Jager 

                                                                    Vodja  


