
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

               Ž U P A N J A 
            Mestni trg 1, Ljubljana 

 
Štev.:  384-2/04-2               
Ljubljana:   21. 12. 2004                 
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
 
 
 
ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine                

Ljubljana  
 
NASLOV:     Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javni službi 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov s 
predlogom za sprejem po hitrem postopku 
    

PRIPRAVILA:             MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
    MESTNA UPRAVA, ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE  
    SLUŽBE IN PROMET 
     
POROČEVALCI:  Pavel KLAVS, načelnik Oddelka gospodarske javne službe in 

promet 
Jasmina TOMŠIČ, višji svetovalec Oddelka za gospodarske  
javne službe in promet 
Lidija GREGORIČ, višji svetovalec Oddelka za gospodarske                        
javne službe in promet 
 

PRISTOJNO DELOVNO 
TELO: Odbor za gospodarske javne službe in promet 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se 

    Odlok o dopolnitvi Odloka o javni službi zbiranja in prevoza   
                                                   komunalnih odpadkov sprejme po hitrem postopku. 
 

   2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka 
                o dopolnitvi Odloka o javni službi zbiranja in  
                prevoza komunalnih odpadkov.   

   
PRILOGE: -     odlok  

- obrazložitev 
- osnovni odlok 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                      Županja 
            Danica SIMŠIČ 



 
 
               PREDLOG 
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04) 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 
 

 
 

O D L O K 
o dopolnitvi odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov 
 
 

1. člen 
V Odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 
102/04) se v  poglavju  X. Prehodne in končne določbe za 38. členom doda nov 38. a člen, ki 
se glasi: 

»38. a člen 
Prevzemno mesto na javni površini iz četrte točke 3. člena bo pristojni organ določal, ko bo 
javna površina kot grajeno javno dobro vpisana v zemljiško knjigo.« 

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 
Ljubljana, 21. 12. 2004 
 

Županja 
Mestne občine Ljubljana 
       Danica SIMŠIČ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obrazložitev 

O d l  o  k  a  
o dopolnitvi odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov 
 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je dopolnitev odloka potrebna 
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlok) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 13. seji 6. 9. 2004 in je bil objavljen v 102 
Številki Uradnega lista Republike Slovenije.  
 
Odlok določa v 4. točki 3. člena, da Oddelek za gospodarske javne službe MU MOL na 
predlog izvajalca JP Snaga določi prevzemno mesto na javni površini. Ker občinske ceste in 
javne zelene površine še nimajo statusa grajenega javnega dobra in zato kot grajeno javno 
dobro še niso vpisane v zemljiško knjigo,  pristojni oddelek ne more določati prevzemnih 
mest na javnih površinah. Šele, ko bo naloga, ki se v Mestni upravi MOL izvaja kot 
pomembna in zelo obsežna, opravljena, bo podana možnost navedeno določbo tudi izvajati.  
 
Poglavitne rešitve 
Glede na prej navedeno  se predlaga dopolnitev odloka z novim 38. a členom. S tem se 
izognemo neljubim zapletom,  ki bi lahko nastali če bi prišlo do določitve prevzemnega mesta 
na zasebnem zemljišču. V rabi pa bodo še naprej dosedanja odjemna mesta do določitve 
novih, usklajenih po kriterijih odloka. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic odloka 
Dopolnitev odloka po sprejemu ne bo imela nobenih finančnih posledic na proračun MOL ali 
drugih posledic. 
 
Ker gre za manj zahtevno dopolnitev odloka predlagamo, skladno  s  122. členom Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sprejem po hitrem postopku. 
 

Oddelek za gospodarske  
javne službe in promet 
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Pripravila: 
Lidija Gregorič 
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