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Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana                                                                                                                      k 14. točki 

 

 

Zadeva: Amandmaja k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni  

rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana  

 

K predlogu Predloga Odloka o spremembah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne 

občine Ljubljana, uvrščene na dnevni red  31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane 

za dne 29. 1. 2018, vlagam naslednja amandmaja  

 

1. amandma: 

 

  V 2. členu se črta zadnji stavek. 

 

OBRAZLOŽITEV 

Pristojni organ odloči o izdaji dovoljenja ali zavrnitvi izdaje dovoljenja po prostem preudarku. 

Pristojni organ ne odloča samovoljno, to je po prostem preudarku, ampak odloči na zakonski podlagi. 

Napisana zakonska določila so osnova za izdajo ali zavrnitev vloge in ne odločitev po prostem 

preudarku.  

V primeru zavrnitve ali potrditve vloge mora pristojni organ navesti argumente, ki temeljijo na 

zakonskih osnovah. To je pomembno tudi v primerih, ko je vzrok zavrnitve interes  MOL-a ali 

javnopravne osebe, katere ustanovitelj je MOL. Pristojni organ MOL mora pojasniti dejstvo, da se 

vloga prosilca zavrača, ker MOL ali javnopravne osebe, katere ustanovitelj je MOL potrebuje  

istočasno prav te javne površine za svoje namene, ob tem pa jasno navede prevladujoči javni interes. 

Odločba pristojnega organa MOL, tako pozitivna kot negativna, mora vsebovati pravni pouk, sicer je 

odločba nična. 

 

2. amandma: 

V 4. členu se za besedo “je”doda besedilo: »na osnovi pozitivno rešene vloge pristojnega organa«.  

 

OBRAZLOŽITEV 

V 11. členu se celoten 3. odstavek po novem glasi: 

Na javni površini je na osnovi pozitivno rešene vloge pristojnega organa dovoljeno postaviti kiosk za 

nekomercialne storitvene dejavnosti. 

Med nekomercialne storitvene dejavnosti sodijo tudi storitve v dobrodelne in človekoljubne namene. 

Sem pa sodijo tudi različne vzporedne propagandne dejavnosti, katerih namen lahko prizadane druge 

interesne skupine ali človekove pravice.  

Namen dopolnitve 3. odstavka je v tem, da za postavitev kioska v nekomercialne namene prosilec 

navede vsebino nekomercialnih dejavnosti in zagotovi, da navedenih vsebin v času storitvene 

dejavnosti ne bo samovoljno spreminjal. 

Odločba pristojnega organa MOL, tako pozitivna kot negativna, mora vsebovati pravni pouk, sicer je 

odločba nična. 

 

                                                                              Mirko Brnič Jager 


