
 

Številka: 90000-1/2018-15 

Datum:    24. 1. 2018 

 

Mestna občina Ljubljana      k 14. tč., 31. seje ms mol 

Mestni svet  

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana                                                                                       

 

Zadeva: Predlog za umik 14. točke dnevnega reda z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom za 

hitri postopek.« 

 

Spoštovani, 

 

Svetniški klub SMC podlagi 94. člena Poslovnika MS MOL (Uradni list RS, št. 24/16 –uradno 

prečiščeno besedilo) predlaga umik 14. točke s predlaganega dnevnega reda 31. seje MS MOL z 

naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v 

lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek.« 

 

Ostale točke predlaganega dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

Obrazložitev:  

Svetniški klub SMC meni, da omenjeni predlog odloka ne izpolnjuje pogojev za obravnavo na seji 

Mestnega sveta MOL zaradi več dejstev: 

- Oprema gostinskega vrta in reklamni napisi so si v pravno kontradiktorni obrazložitvi v 

predlaganem 5. členu (13. člen - črtanje besed »reklamnih napisov ali«) glede na lokacijo 

gostinskega lokala; 

- Spontani ulični nastopi in njihova prepoved ter predlagana širitev na dodatna območja  je 

potrebna javne razprave in razgrnitve med občankami in občani MOL; 

- V aktu ni določeno kaj pomeni beseda in besedna zveza »postavitev gostinskega vrta« , »oprema 

gostinskega vrta« in  beseda »senčnik« 

- Predlog ne določa pojma »športne infrastrukture« in »turistične infrastrukture«; 

- V 28. členu predlog dovoljuje postavitev gostinskega vrta izven označenega območja za kar 

menimo, da je nedopustno; 

- Zvišujejo se globe (iz 300 € na 500 €) za uporabo javne površine brez dovoljenja na podlagi tega 

odloka ter globe kjer je prepovedano na javni površini prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, 

torb, škatel, provizorijev; 

- Znižujejo se občinske takse za prodajo kostanja brez predhodnih analiz vzroka znižanja cen; 

- Cena občinske takse za športno in turistično infrastrukturo je prenizko določena, saj v vseh 

primerih gre za tržno in promocijsko dejavnost glede na cene postavitve gradbenega odra, ki je 

nuja ob investicijah in gradnjah. 

 

Navedeno zadostuje za umik 14. točke z 31. seje MS MOL in prestavitev »Predloga Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana« 

na kasnejši datum do katerega bodo odpravljene pomanjkljivosti pravne in strokovne narave, ki jih 

navajamo v obrazložitvi. Hkrati menimo, da za omenjen odlok ni zadostnih argumentov za obravnavo 

po hitrem postopku, saj akt vsebuje bolj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, kot jih navaja 5. 

člen obrazložitve za predlog akta po hitrem postopku, za kar prosimo tudi hkrati Statutarno pravno 



 

 

komisiji za podajo mnenja ali je akt primeren za obravnavo po hitrem postopku (Kdaj je akt primeren 

za obravnavo po hitrem postopku?) 

 

Lep pozdrav. 

 

 

Dr. Dragan Matić 

                                                                                            Vodja Svetniškega kluba SMC  

 

         

        


