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VLADA
2440. Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma 

prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji 
ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga 
in izdelkov v času zbiranja ljudi

Na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi 

zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi 
prometa posameznih vrst blaga in izdelkov  

v času zbiranja ljudi

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive 

bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje 
ljudi v Republiki Sloveniji in v času zbiranja prepove promet 
posameznih vrst blaga in izdelkov, razen če odlok Vlade Re-
publike Slovenije določa drugače.

(2) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo 
za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih 
skupnosti in javnih služb.

2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.
(2) Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogo-

če zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi 
navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na sple-
tnih straneh NIJZ.

3. člen
(1) Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih pri-

reditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katera se zakon, ki ureja 
javna zbiranja, ne uporablja, se ne glede na prejšnji člen dovoli 
do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, 
da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali 
prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno 
varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili ozi-
roma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. 
Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži 
pozitivno mnenje NIJZ za shod ali prireditev oziroma drugo obli-
ko zbiranja. Na teh shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja 
ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.

(2) Kadar je prijava javnega shoda ali javne prireditve iz 
prejšnjega odstavka v skladu z zakonom obvezna oziroma je 
potrebno dovoljenje, mora organizator takšnega javnega shoda 

ali javne prireditve ob prijavi shoda ali prireditve poleg zakon-
sko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje 
NIJZ za tak shod ali prireditev.

(3) NIJZ mora obravnavati vsako podano vlogo za izdajo 
pozitivnega mnenja za javni shod, javno prireditev ali drugo 
obliko zbiranja, za katero se zakon, ki ureja javna zbiranja, ne 
uporablja, in izdati pozitivno ali negativno mnenje.

4. člen
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa 
higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena 
na spletnih straneh NIJZ.

5. člen
Pri organiziranem zbiranju ljudi je za zagotovitev in spo-

štovanje ukrepov iz tega odloka odgovoren sklicatelj oziroma 
organizator.

6. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upo-
števanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 
obvesti Državni zbor in javnost.

7. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z 

zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka 
poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v 
okviru svojih pristojnosti.

(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklicani pripadnik 
Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more 
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma 
obvesti najbližjo postajo Policije.

KONČNI DOLOČBI

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/20 in 96/20).

9. člen
Ta odlok začne veljati 9. oktobra 2020.

Št. 00717-36/2020
Ljubljana, dne 8. oktobra 2020
EVA 2020-1711-0043

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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2441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga  
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga 

in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20 in 127/20) se v 2. členu za 
četrtim odstavkom dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, 
ki se glasijo:

»(5) Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač 
v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami 
(sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami 
najmanj 1,5 metra.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek omejitev razdalje 
1,5 metra ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo 
za isto mizo.

(7) Ne glede na peti odstavek tega člena omejitev ne velja 
za osebni prevzem jedi in pijač.«.

2. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 

izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potro-
šnikom (trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte, 
lekarne, zavarovalnice), se omeji na 20 kvadratnih metrov na 
posamezno stranko.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom 
»prvega odstavka tega člena«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 9. oktobra 2020.

Št. 00726-28/2020
Ljubljana, dne 8. oktobra 2020
EVA 2020-2130-0045

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBČINE

CANKOVA

2442. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine 
Cankova za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 
14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, 
št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 11. redni seji 
dne 1. 10. 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu I. proračuna Občine Cankova  

za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 81/19) se spremeni 1. člen in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/ Podskupina kontov/Konto Rebalans I. 
2020

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,931.947

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,609.451

70 DAVČNI PRIHODKI 1,364.119

700 Davki na dohodek in dobiček 1,233.814

703 Davki na premoženje 103.526

704 Domači davki na blago in storitve 26.779

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 245.332

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 150.669

711 Takse in pristojbine  522

712 Denarne kazni  2.298

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  25.343

714 Drugi nedavčni prihodki 66.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 58.437

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 10.950

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja  47.487

73 PREJETE DONACIJE 500

730 Prejete donacije iz domačih virov 500

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 263.559

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 196.360

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev proračuna EU 67.199

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,031.338

40 TEKOČI ODHODKI  696.411

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 243.577

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 41.388

402 Izdatki za blago in storitve 401.524

403 Plačila domačih obresti 3.422

409 Rezerve 6.500

41 TEKOČI TRANSFERI 710.052

410 Subvencije 45.000

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 448.201

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 70.354

413 Drugi tekoči domači transferi 146.497

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 606.394

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 606.394

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 18.481

430 Investicijski transferi 0

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 10.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 8.481

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –99.391

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 
(750+751+752) 0
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 1.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb  1.000

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –1.000

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 354.840

50 ZADOLŽEVANJE 354.840

500 Domače zadolževanje 354.840

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 68.921

55 ODPLAČILO DOLGA 68.921

550 Odplačilo domačega dolga 68.921

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 185.528

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 285.919

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
(VI.+X.-IX.) 99.391

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

(9009 Splošni sklad za drugo) –185.528

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 81/19) se spremeni 10. člen in se glasi:

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do 
višine 354.839,75 evrov.

Od tega zneska se lahko Občina Cankova na podla-
gi 23. člena Zakona o financiranju občin zadolži do višine 
46.879,00 eurov za namen financiranja investicijskega pro-
jekta.«

4. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

5. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-05/2020
Cankova, dne 1. oktobra 2020

Župan
Občine Cankova
Danilo Kacijan

2443. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve 
pomoč družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoč družini 
na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 37. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 
6/12) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, 
št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 11. redni seji 
dne 1. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o soglasju k določitvi cene storitve pomoč 

družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene storitve pomoč družini na domu

1. člen
Občinski svet Občine Cankova soglaša, da ekonomska 

cena storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2020 od pone-
deljka do sobote znaša 18,54 EUR na uro. V ekonomsko ceno 
so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika sto-
ritve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,62 EUR na 
efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,31 EUR 
na efektivno uro

Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, 
zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno 
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 10,93 EUR, 
znaša za uporabnika 7,61 EUR na efektivno uro.

2. člen
Občinski svet Občine Cankova soglaša, da ekonomska 

cena storitve pomoč družini na domu za nedeljo in za dan z 
zakonom določenim kot dela prost dan znaša 19,25 EUR na 
uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na 
domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskr-
be) v višini 9,97 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega 
vodenja v višini 3,31 EUR na efektivno uro.

Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, 
zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno 
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 11,28 EUR, 
znaša za uporabnika 7,97 EUR.

3. člen
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje sto-

ritve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi 
posebej sklenjene pogodbe.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati So-

glasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in do-
ločitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 
št. 162-01/2020, z dne 28. 5. 2020, objavljeno v Uradnem listu 
RS, št. 83/20, z dne 7. 6. 2020.

5. člen
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2020.

Št. 162-04./2020
Cankova, dne 1. oktobra 2020

Župan
Občine Cankova
Danilo Kacijan
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LJUBLJANA

2444. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
gozdov s posebnim namenom

Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 
– ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS 
in 77/16) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Urad-
ni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji 21. septembra 2020 
sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov  

s posebnim namenom

1. člen
V Odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom 

(Uradni list RS, 60/10, 64/10 – popr. in 48/15) se v 3. členu 
osma alineja spremeni tako, da se glasi:

»– k.o. 1695 Karlovško predmestje, parc. št.: 77/1-del, 
77/4, 77/6, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 77/86, 77/87, 77/88, 77/89, 
77/13, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22, 
77/23, 77/24, 77/27, 77/28, 77/29, 77/30, 77/32, 77/33, 77/34, 
77/36, 77/37, 77/38, 77/39, 77/40, 77/44, 77/63, 77/65-del, 
80-del, 83/3-del, 83/11-del, 83/13-del, 97, 98/3-del, 100-del, 
102, 118/1, 118/2, 118/3-del, 118/5, 118/20, 118/55, 118/63, 
118/71, 118/72, 118/73, 118/74, 118/93, 118/126, 118/128, 
118/136, 118/137, 118/139, 118/203, 118/252, 118/253, 
118/254-del, 118/255-del, 612/33-del, 612/58, 612/61, 612/64, 
612/67, 618/5;«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-27/2020-2
Ljubljana, dne 21. septembra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji 
21. septembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju 
ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov

1. člen
V Odloku o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
(Uradni list RS, št. 77/10, 47/11, 105/15 in 63/17) se v 3. členu 
drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec javne službe je 
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.«.

2. člen
V 4. členu se beseda »junija« nadomesti z besedo »de-

cembra«.

3. člen
V 6. členu se beseda »odlagališče« nadomesti z beseda-

ma »RCERO Ljubljana«.

4. člen
V 8. členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zajemati plin iz obdelave odpadkov in odlagališčni plin 

ter ju predelovati,«.

5. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitev javne službe se določa skladno s predpisi, 

ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Ceno predlaga 
izvajalec z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe 
in ga predloži Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih 
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., v potrditev. Obračunsko 
obdobje znaša eno leto.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračuna-

ne predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja ko-
munalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021 
upoštevajo kot predračunske cene za leti 2019 in 2020.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, razen določbe 5. člena tega odloka, 
ki začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa 
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
(Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na obra-
čunsko obdobje.

Št. 354-374/2020-2
Ljubljana, dne 21. septembra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne 
občine Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
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ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 
– ZIUOOPE), 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. 24/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na 15. seji 21. septembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o posebni rabi javnih površin v lasti  

Mestne občine Ljubljana

1. člen
V Odloku o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne 

občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 105/15 in 9/18) se v 
2. členu v napovednem stavku 2. točke in v 3. točki besedilo 
»javnega zbiranja ponudb« nadomesti z besedilom »izvede-
nega razpisa o javni dražbi«.

Štirinajsta alineja 4. točke se spremeni, tako ga se 
glasi:

»– postavitev opreme,«.

2. člen
V II. poglavju se naslov spremeni tako, da se glasi:

»II. POSTOPEK PRIDOBITVE POSEBNE RABE  
JAVNE POVRŠINE«.

3. člen
V 3. členu se prvi in drugi odstavek spremenita, tako 

da se glasita:
»(1) Posebna raba javne površine za namene iz 2. in 

3. točke prejšnjega člena se pridobi s sklenitvijo pogodbe, 
s katero MOL dogovori posebno rabo javne površine z naj-
ugodnejšim dražiteljem na podlagi izvedene javne dražbe.

(2) Posebna raba javne površine za namene iz 4. in 
5. točke prejšnjega člena se ob izpolnjevanju pogojev iz tega 
odloka lahko pridobi na podlagi dokončnega dovoljenja, ki ga 
v upravnem postopku izda organ Mestne uprave MOL, pri-
stojen za gospodarske javne službe in promet (v nadaljnjem 
besedilu: pristojni organ), na podlagi vloge, če MOL ali javno-
pravna oseba, katere ustanovitelj je MOL, ne potrebuje javne 
površine za svoje namene. Pristojni organ odloči o izdaji do-
voljenja ali zavrnitvi izdaje dovoljenja po prostem preudarku.«.

4. člen
4. člen se spremeni, tako da se glasi:

»4. člen
Za izvedbo javne dražbe za namene iz 2. in 3. točke 

2. člena tega odloka se uporabljajo določbe predpisov, ki 
urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.«.

5. člen
V 8. členu se za besedilom »pred izdajo dovoljenja« 

doda besedilo »ali sklenitvijo pogodbe«, pika na koncu na-
domesti z vejico in doda besedilo »s katerim se preveri skla-
dnost posebne rabe z veljavnimi prostorskimi akti.«.

6. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
Kostanj se prodaja iz enotno oblikovanih ut, ki jih po-

stavi MOL. Lokacije ut določi MOL v objavi razpisa o javni 
dražbi.«.

7. člen
V 13. členu v prvem odstavku:
– se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– ograjevanje območja gostinskega vrta z ograjami ni 

dovoljeno, razen v primerih, določenih skladno z veljavnimi 
prostorskimi akti,«,

– dosedanja peta do osma alineja postanejo šesta do 
deveta alineja.

8. člen
V III. poglavju se naslov 8. točke dopolni tako, da se glasi:

»8. Cvetlična korita in lončnice«.

9. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za drugim stavkom doda 

nov tretji stavek, ki se glasi: »Velikost cvetličnega korita znaša 
največ 50 x 50 cm.«.

10. člen
21. člen se spremeni, tako da se glasi:

»21. člen
(1) Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, 

če se z njim ne ovira javne rabe javne površine zaradi števila 
nastopajočih ali gledalcev.

(2) Izvajalec spontanih uličnih nastopov je lahko na eni 
lokaciji največ dve uri na dan. Uporaba opreme za ozvočenje 
ni dovoljena.

(3) Čas, v katerem so dovoljeni spontani ulični nastopi, je:
a) od 1. maja do 30. septembra in od 1. decembra do 

31. decembra: od ponedeljka do petka: od 16.00 do 18.00 ure 
in od 20.00 do 22.00 ure, ob sobotah: od 10.00 do 12.00 ure, 
od 16.00 do 18.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure in ob nedeljah 
in praznikih, ki so dela prosti: od 10.00 do 14.00 ure,

b) od 1. oktobra do 30. aprila, razen v času od 1. de-
cembra do 31. decembra: od ponedeljka do petka: od 17.00 
do 20.00 ure, ob sobotah: od 10.00 do 12.00 ure in od 17.00 
do 20.00 ure in ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti: od 
10.00 do 14.00 ure.

(4) Spontani ulični nastopi so dovoljeni na naslednjih loka-
cijah: na ploščadi pri Figovcu, v Parku slovenske reformacije, v 
Miklošičevem parku, na Nazorjevi ulici, v podhodu pri Moderni 
galeriji, v parku Zvezda, na Dvornem trgu, na Šuštarskem 
mostu, na Bregu pri Hribarjevem spomeniku, na Gornjem trgu 
pri vodnjaku, na Gallusovem nabrežju, na Hradetskega mostu, 
na Špici, na Trgu francoske revolucije, na Trubarjevi cesti, na 
Mesarskem mostu, na Prekmurskem trgu, na Čopovi ulici in 
na Prešernovem trgu. Lokacije spontanih uličnih nastopov so 
prikazane na grafičnem prikazu, ki je kot priloga 1 sestavni del 
tega odloka.

(5) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom ali 
točko a) ali točko b) tretjega odstavka ali četrtim odstavkom 
tega člena.

(6) 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 ali točko a) ali točko b) tretjega odstavka ali 
četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.«.

11. člen
V 27. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Za nekomercialne namene je ob vhodih v 
poslovne prostore objektov dovoljena postavitev enega kosa 
opreme v zvezi z dejavnostjo uporabnika, ki sme biti od vhoda 
objekta na obe strani oddaljen največ 50 cm.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:
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»(2) Za namen usmerjanja k poslovnim subjektom v atrijih 
ali nadstropjih, ki nimajo neposrednega vhoda z javne površine, 
je pred vhodom v atrij dopustno postaviti en skupni prenosni 
ulični pano tipa A za celoten objekt. Postavitev druge opreme 
ni dopustna.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

12. člen
V 28. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– uporabljati javno površino brez pogodbe za posebno 

rabo javne površine za katerikoli namen iz 2. ali 3. točke 2. čle-
na tega odloka ali brez dovoljenja za posebno rabo javne povr-
šine za katerikoli namen iz 4. ali 5. točke 2. člena tega odloka,«.

13. člen
V IV. poglavju se naslov dopolni tako, da se glasi:

»IV. OBČINSKA TAKSA IN UPORABNINA«.

14. člen
V 29. členu se v prvem odstavku pika na koncu sedme ali-

neje nadomesti z vejico in doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– postavitev cvetličnih korit.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Višina občinske takse za posebno rabo javne povr-

šine znaša:

gostinski vrt, ki je povezan  
z obstoječim gostinskim obratom,  
na območjih za pešce za čas  
od 1. maja do 30. septembra 0,72 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan  
z obstoječim gostinskim obratom,  
na območjih za pešce za čas  
od 1. oktobra do 30. aprila 0,50 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan  
z obstoječim gostinskim obratom,  
na območju ožjega mestnega središča, 
Krakovskega nasipa in Eipprove ulice 0,47 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan  
z obstoječim gostinskim obratom,  
na ostalih območjih 0,25 eura/m²/dan
lončnice 100,00 eurov/leto
elektro polnilna točka 100,00 eurov/leto
postavitev opreme in naprav  
ter premičnih stojnic za prodajo starin, 
nakita, knjig, umetniških  
in etnografskih predmetov,  
za postavitev opreme in naprav  
ter premičnih stojnic za prodajo lastnih 
kmetijskih pridelkov ali izdelkov,  
ter za prodajo blaga pred prodajalno 1,00 euro/m²/dan
vozički za prodajo pečene in/ali 
kuhane koruze v storžih ali mandljev 250,00 eurov/mesec
gradbeni oder ali gradbišče do 100 m² 1,00 euro/m²/dan
gradbeni oder ali gradbišče od 100 m² 
do 500 m²  0,80 eura/m²/dan
gradbeni oder ali gradbišče  
nad 500 m² 0,50 eura/m²/dan
otvoritve poslovnega prostora  
do 100 m² 200,00 eurov/dan
otvoritve poslovnega prostora  
nad 100 m²  300,00 eurov/dan
javna prireditev ali javni shod z opremo 200,00 eurov/dan

stojnica za nekomercialni namen 10,00 eurov/dan
postavitev podesta 500,00 eurov/mesec
razna oprema za posamezni kos 100,00 eurov/leto
prirejanje razstav 5,00 eurov/dan
zabavna prireditev  2.000,00 eurov/dan
snemanje komercialnih oglaševalskih 
spotov na območju ožjega mestnega 
središča 800,00 eurov/dan
snemanje komercialnih oglaševalskih 
spotov na ostalih območjih  500,00 eurov/dan
športna infrastruktura za posamezen 
kos  100,00 eurov /leto
turistična infrastruktura za posamezen 
kos  100,00 eurov /leto

15. člen
Za 29. členom se dodata nova 29.a in 29.b člen, ki se 

glasita:

»29.a člen
Izklicna vrednost uporabnine za uporabo javne površine 

za posebno rabo brez davka na dodano vrednost znaša:

gostinski vrt, ki ni povezan  
z obstoječim gostinskim obratom,  
na Prešernovem trgu 

120.000,00 eurov/ 
leto

gostinski vrt, ki ni povezan  
z obstoječim gostinskim obratom,  
na območjih za pešce za čas  
od 1. maja do 30. septembra 0,72 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki ni povezan  
z obstoječim gostinskim obratom,  
na območjih za pešce za čas  
od 1. oktobra do 30. aprila 0,50 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki ni povezan  
z obstoječim gostinskim obratom,  
na območju ožjega mestnega središča 0,47 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki ni povezan  
z obstoječim gostinskim obratom,  
na ostalih območjih 0,25 eura/m²/dan
kiosk na območju ožjega mestnega 
središča 1,00 euro/m²/dan
kiosk na ostalih območjih 0,58 eura/m²/dan
uta za prodajo kostanja  
na Prešernovem trgu  
in Cankarjevem nabrežju 

9.000,00 eurov/ 
sezono

uta za prodajo kostanja na območjih  
za pešce v ožjem mestnem središču 

7.000,00 eurov/ 
sezono

uta za prodajo kostanja na območju 
ožjega mestnega središča (razen  
na območju za pešce) 

1.500,00 eurov/ 
sezono

uta za prodajo kostanja na ostalih 
območjih 

500,00 eurov/ 
sezono

29.b člen
Uporabnik posebne rabe javne površine ni dolžan pla-

čati občinske takse ali uporabnine, če javne površine zaradi 
izvedbe dogodkov ali del, ki so odobreni s strani MOL, v času 
trajanja dogodkov ali del ne more uporabljati, o čemer se za 
primere uporabe javne površine za namene iz 2. in 3. točke 
2. člena tega odloka odloči z odločbo pristojnega organa, v pri-
meru posebne rabe javne površine za namene iz 4. in 5. točke 
2. člena tega odloka pa s sklenitvijo aneksa k pogodbi.«.
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16. člen
V 30. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Nadzor nad posebno rabo javnih površin, za katere 

se z uporabnikom sklene pogodba, opravlja pristojni organ.«.

17. člen
Doda se nova priloga 1 – lokacije spontanih uličnih nasto-

pov, ki je sestavni del tega odloka.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
Postopki izdaje dovoljenj za posebno rabo javnih po-

vršin za namene iz 2. in 3. točke 2. člena Odloka o posebni 
rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 105/15 in 9/18), začeti pred uveljavitvijo tega odloka, 
se dokončajo v skladu z določbami Odloka o posebni rabi 
javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 105/15 in 9/18).

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-58/2019-11
Ljubljana, dne 21. septembra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković
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VSEBINA

VLADA
2440. Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi 

zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi 
prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času 
zbiranja ljudi 5693

2441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji 5694

OBČINE
CANKOVA

2442. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova 
za leto 2020 5695

2443. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoč družini na domu 5696

LJUBLJANA
2444. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s 

posebnim namenom 5697
2445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-

delavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 5697

2446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o po-
sebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine 
Ljubljana 5697
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