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                                                     Ljubljana 
 
 
NASLOV:         Osnutek ODLOKA O UREJANJU  JAVNE  
                                                      RAZSVETLJAVE  
                                                                 
GRADIVO                                  Oddelek  za gospodarske javne službe in promet, 
PRIPRAVIL:                               Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana,  
          
 
POROČEVALCI:                  Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne  
          službe in promet,  

    Stane VIDMAR, vodja službe za vzdrževanje Oddelka za   
    gospodarske javne službe in promet,    
    Lidija Gregorič, višja svetovalka I, Oddelka za gospodarske  
    javne službe in promet     
      

PRISTOJNO DELOVNO 
TELO :                                      Odbor za gospodarske javne službe in promet 
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                                                                                                                     ŽUPANJA 
                                                                                                                  Danica  SIMŠIČ 
 
Priloge: -     odlok, 
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OSNUTEK 
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah ( Uradni list RS, št. 32/93 in 
30/98) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana ( Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na...seji dne.... sprejel 
 
 
 
 

ODLOK 
O  

UREJANJU JAVNE RAZSVETLJAVE 
 
 
 
I.  UVODNA DOLOČBA 
 

1.  člen  
Ta odlok ureja na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) način 
opravljanja izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (v nadaljnjem besedilu: 
javna služba) tako, da določa: 
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 
- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,  
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- pravice in obveznosti uporabnikov,  
- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,  
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe. 
 
 
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE 
SLUŽBE 
 

2.  člen  
Opravljanje javne službe se zagotavlja z dajanjem koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljevanjem 
besedilu: izvajalec) na celotnem območju MOL. 
 
 
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH  DOBRIN  JAVNE SLUŽBE  IN NJIHOVA PROSTORSKA 

RAZPOREDITEV 
 

3.  člen  
Javna dobrina javne službe so naslednje storitve: 
- osvetlitev občinskih cest,  
- osvetlitev javnih zelenih površin,  
- osvetlitev pročelij stavb,  
- ambijentalna osvetlitev in  
- okrasna osvetlitev. 
 

4.  člen  
Obseg storitev javne službe iz 3. člena tega odloka je določen v programu urejanja javne 
razsvetljave (v nadaljnjem besedilu: Program) 
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Osvetlitev občinskih cest  in javnih zelenih površin je vsakodnevna in je odvisna od dolžine dneva. 
Osvetlitev se začne oziroma konča pri naravni svetlobi okrog 25 luxov.  
 
Osvetlitev pročelij stavb (parlament, grad, mestna hiša in podobno) je odvisna od obsega osvetlitve in 
časa trajanja osvetlitve. 
 
Ambijentalna osvetlitev (obrežja Ljubljanice, vodometov in podobno) je odvisna od obsega osvetlitve 
in časa  trajanja osvetlitve. 
  
Okrasna osvetlitev v času novoletnega in drugega praznovanja je odvisna od obsega osvetlitve in časa 
trajanja osvetlitve. 
 
 
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN – STORITEV 
 

5. člen 
Za  zagotavljanje  in uporabo javnih dobrin – storitev morajo biti na razpolago: 
- svetilke javne razsvetljave, ki so lahko različne oblike, velikosti in iz različnih materialov 

ter so sestavljene iz droga in svetlobne glave,  
- omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave, 
- objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča, nadzorni center  

in podobno, 
- vozila za vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave. 
 

6. člen 
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s Programom, ki ga pripravi izvajalec do  
konca oktobra tekočega leta za naslednje leto, potrdi pa organ mestne uprave MOL, pristojen 
za gospodarske javne službe.  
 

7. člen 
Izvajalec mora voditi evidenco - kataster o: 
- lokaciji, številu in vrstah svetilk javne razsvetljave z vrsto in številom žarnic na občinskih 

cestah, 
- lokaciji, številu in vrstah svetilk javne razsvetljave z vrsto in številom žarnic na javnih 

zelenih površinah, 
- omrežju z razvodi in napeljavo javne razsvetljave, 
- objektih in napravah za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča, nadzorni 

center in podobno, 
- lokaciji, številu in vrsti osvetlitve pročelij stavb,  
- lokaciji ambijentalne osvetlitve s številom in vrstah svetilk ter 
- lokaciji, številu in vrsti okrasne osvetlitve. 
 

8. člen 
Za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin - storitev morajo biti izpolnjene tudi obveznosti 
izvajalca in sicer: 
-     upravljanje sistema javne razsvetljave, 
- redno vzdrževanje drogov svetilk javne razsvetljave, ki obsega zamenjavo pregorelih 

žarnic, popravilo svetlobnih glav, pleskanje drogov, popravilo drogov ter čiščenje svetilk, 
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- redno vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav, napeljave in razvodov javne 
razsvetljave ter  naprav v nadzornem centru, 

- investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, 
- vzdrževalna dela v javno korist, 
- nabava žarnic in drugega potrebnega materiala,  
- zamenjava dotrajanih drogov in svetlobnih glav, 
- nabava in vzdrževanje vozil za opravljanje storitev, 
- nadzor nad stanjem drogov svetilk, svetlobnih glav in žarnic na terenu, 
- vpis sprememb v evidenco - kataster, 
- obešanje zastav in druge opreme na drogove svetilk (obešank, transparentov, novoletne 

okrasitve in podobno), 
- izdajanje strokovnih mnenj, 
- izvajanje kontrolnih meritev. 
 
 
V. PRAVICE  IN  OBVEZNOSTI  UPORABNIKOV  JAVNIH DOBRIN - STORITEV  
     

9. člen 
Uporabniki storitev javne službe so občani in vsi drugi, ki so na območju MOL.  
 
S storitvami iz 3. člena tega odloka se zagotavlja splošna in prometna varnost ter  varnejše 
gibanje uporabnikov v nočnem času. Storitve so namenjene  tudi lepšemu videzu kraja 
osvetlitve.  
 

10. člen 
Prepovedano je: 
- poškodovati drogove svetilk,  
- razbijati žarnice in glave svetilk, 
- posegati v napeljave javne razsvetljave in 
- lepiti plakate na drogove javne razsvetljave.  
 

11. člen 
Uporabnik je dolžan nastalo škodo, ki jo je povzročil z dejanjem iz prejšnjega člena tega 
odloka, poravnati na podlagi ocene izvajalca.  

 
 
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA 

OBLIKOVANJA 
 

12. člen 
Javna služba se financira: 
- iz proračuna MOL in 
- iz drugih virov. 
 
MOL zagotovi izvajalcu za opravljeno storitev javne službe sredstva iz proračuna ob 
upoštevanju standardov in normativov iz tega odloka in Programa. 
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VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE  
         JAVNE SLUŽBE 
 

13. člen 
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so: 
-    omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave, 
-    objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča, nadzorni center 
      in podobno, 
- svetilke. 
 
Objekti gospodarske infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega člena so v lasti MOL. 

 
14. člen 

Naprave za izvajanje javne službe so: 
- vozila z dvigali, 
- gradbena mehanizacija in 
- druga oprema, kot so iskalniki napak, merilniki osvetljenosti in podobno. 
 
Naprave iz prejšnjega odstavka tega člena je v lasti izvajalca.  
 
 
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
 

15. člen 
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po 
tem odloku predpisana kazenska sankcija, opravlja organ Mestne uprave MOL, pristojen za 
nadzor. 
 
 
IX. KAZENSKE DOLOČBE  
 

16. člen 
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba-izvajalec, če: 
-   ravna v nasprotju s 6. členom, 
-   ravna v nasprotju s 7. členom, 
-   ravna v nasprotju  z 8. členom. 
 
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe-izvajalca za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 
 

17. člen 
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki 
stori prekršek iz tretje in četrte alinee  10. člena tega odloka. 
 
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba 
pravne osebe. 
 

18. člen 
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik-uporabnik, ki stori prekršek iz 10. člena tega 
odloka. 
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X. PREHODNA IN ONČNA DOLOČBA 
 

19. člen 
Do uveljavitve posebnega zakona, ki bo natančneje uredil oddajanje koncesij in do uveljavitve 
ustreznih aktov, ki jih bo Mestni svet MOL sprejel na podlagi tega zakona, Mestna uprava 
MOL oddaja opravljanje javne službe z dajanjem  koncesij osebam zasebnega prava z javnim 
razpisom. 

 
      20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:   
Ljubljana, 19. 5. 2005 
          ŽUPANJA 
                                                                                MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
                                                                                            Danica SIMŠIČ 
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Obrazložitev 
osnutka  

Odloka o urejanju javne razsvetljave 
 
PRAVNI TEMELJI 
za sprejem Odloka o urejanju javne razsvetljave (v nadaljevanju: odlok) je Zakon o gospodarskih 
javnih službah. Javna služba urejanje javne razsvetljave sicer ni opredeljena v nobenem predpisu in je 
zato ta odlok edini, ki to službo pravno ureja.  
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE ODLOK POTREBEN 
Razlog zakaj je odlok potreben je ta, da morajo biti vse gospodarske javne službe urejene z 
odlokom, ki vsebuje poglavja iz 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah. Cilj odloka 
je tako urediti javno službo s pravnim aktom in določiti pogoje delovanja javne službe tako za 
izvajalca, ki bo v tem primeru koncesionar in za uporabnike, da bodo vedeli, kaj lahko od 
javne službe pričakujejo, kakšen standard jim javna služba nudi. 
 
OCENA STANJA 
Javno službo urejanje javne razsvetljave do sedaj še ni urejal noben odlok MOL ali drug 
predpis. Javna služba se v Ljubljani od prvih skromnih začetkov osvetlitve mesta  izvaja že 
dobrih 250 let, v podjetju Javna razsvetljava pa že petdeset let. Osvetlitev mesta z javno 
razsvetljavo je vedno bolj pomembna predvsem, zaradi varnosti tako prometa kot pešcev in 
samega življenja v mestu, kot tudi zaradi izgleda mesta v nočnem času in ob novoletnih in 
drugih praznikih, ko se z lučkami pričara praznično vzdušje. Javna služba se sedaj izvajala na 
podlagi letne pogodbe med MOL in izvajalcem, kar pa ni več sprejemljivo in je zato treba 
javno službo pravno urediti z odlokom, ki mu sledi še koncesijski akt. Ta dva akta bosta 
osnova za javni razpis za podelitev koncesije. 
 
POGLAVITNE REŠITVE 
So predvsem definicija javne službe in pogoji, ki jih mora javna služba izpolnjevat in seveda naloge 
izvajalca. 
 
Obrazložitev po poglavjih odloka: 
Poglavje uvodna določba predstavi odlok po poglavjih, ki izhajajo iz 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah. 
 
Poglavje organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe določa, da se javna 
služba izvaja s koncesionarjem na celotnem območju MOL. 
 
Poglavje vrsta in obseg  javnih dobrin javne službe in njihova prostorska razporeditev, določa 
vse storitve javne službe in njihov obseg. 
 
Poglavje pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin določa, kaj je potrebno zagotoviti za 
izvajanje javne službe in kakšne obveznosti ter naloge ima izvajalec javne službe pri izvajanju javne 
službe. Vzdrževalna dela so opredeljena skladno z Zakonom o graditvi objektov. Splošna definicija 
vzdrževanje objekta pomeni izvedbo del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča 
njegovo uporabo, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna 
dela v javno korist. 
Redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se 
nahajajo v objektu ter s katerim se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških 
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naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti 
in zunanjega videza objekta. 
Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del 
ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne 
spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, 
tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave. 
Vzdržavalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih del, za katera je v posebnem 
zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja 
opravljanja določene vse gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo 
povezana njegova velikost. 
Vse navedene definicije vzdrževanja se smiselno uporabljajo za vse objekte javne službe javne 
razsvetljave in seveda vse javne službe. 
 
Poglavje pravice in obveznosti uporabnikov javne službe opredeljuje uporabnike in določa 
prepovedi za njihova ravnanja. To poglavje, za to javno službo, vsebinsko ni obsežno, saj ima javna 
služba to značilnost, da je namenjena vsem, saj na uporabnika-posameznika njena uporaba ni 
merljiva in se zato financira v celoti iz sredstev proračuna. 
  
Poglavje viri financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja določa, da je glavni vir 
financiranja javne službe proračun MOL. Pri tem je treba omeniti še to, da je za to javno službo treba še 
posebej zagotavljati elektriko, ki jo na podlagi javnega razpisa dobavlja MOL-u izbrani dobavitelj 
električne energije, ki ima z MOL  pogodbo. Tudi elektrika se financira direktno iz proračuna. V zvezi 
z elektriko, njeno dobavo in ceno izvajalec javne službe nima nobenih obveznosti. 
 
Poglavje vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.  Določeni so 
infrastrukturni objekti in naprave, ki so potrebni za izvajanje javne službe in so v lasti MOL. Določana 
je tudi oprema za izvajanje javne službe, ki je v lasti izvajalca javne službe. 
 
Poglavje nadzor določa, da izvaja nadzor nad odlokom organ mestne uprave, pristojen za nadzor to je  
Inšpektorat. 
 
Poglavje kazenske določbe določajo globe za prekrške po tem odloku. 
 
Poglavje prehodna in končna določba določa  prehodno obdobje za podelitev koncesije in sicer 
za nedoločen čas, ta čas je vezan na sprejem zakona, ki bo urejal koncesije in na njegovi 
podlagi občinski predpis, ki bo urejal koncesijo za javno službo urejanje javne razsvetljave. 
Do tega roka pa bo MOL izvajalca javne službe izbirala na podlagi javnega razpisa. 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ODLOKA 
Sprejem odloka ne bo imel za proračun dodatnih finančnih posledic. Že za dosedanji način 
izvajanja javne službe z letno pogodbo med MOL in izvajalcem je bilo v proračunu 
namenjena določena vsota sredstev za izvajanje javne službe, posebej pa še sredstva za 
dobavo električne energije, za katero je sklenjena pogodba za dobavo električne energije z 
dobaviteljem električne energije.  
 
Pripravila:             Oddelek za gospodarske  
Lidija GREGORIČ                                                                                      javne službe in promet 
                        Načelnik: 
                        Pavel KLAVS 
Ljubljana, 19. 5. 2005 
 


