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Predlog 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne… sprejel 
 
 

Odlok 
o prenehanju veljavnosti Odloka o zimski službi  

 
1. člen 

 
S tem odlokom v Mestni občini Ljubljana preneha veljati  Odlok o zimski službi (Uradni list 
RS, št. 51/97). 
 

2.  člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 
Ljubljana, dne                                          
  
        Župan 
              Mestne občine Ljubljana 
                     Zoran Janković 
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Obrazložitev 
predloga Odloka o prenehanju Odloka o zimski službi 

 
 

Pravni temelj 
za sprejem Odloka o prenehanju Odloka o zimski službi (v nadaljevanju: odlok) je:  
- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo), ki med drugim določa pristojnost Mestne sveta MOL, da sprejema odloke in druge 
akte. 

 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben ter ocena stanja 
 
Odlok o zimski službi je bil sprejet sočasno z  Zakonom o javnih cestah (ZJC) leta 1997. 
Leta 1998 je država sprejela še Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98 in 110/02 – ZGO-1), ki v 13. členu 
določa 14 nalog rednega vzdrževanja javnih cest, zadnja med njimi je »zimska služba«, 
naloge zimske službe pa podrobno opredeljuje v 27. do 33. členu. Osnova za izvajanje zimske 
službe je vsakoletni »izvedbeni program zimske službe«, ki ga pripravi izvajalec rednega 
vzdrževanja občinskih cest in ga sprejme strokovna služba, to je oddelek Mestne uprave 
MOL, pristojen za gospodarske javne službe in promet. Na podlagi ZJC je MOL sprejela še 
Odlok o občinskih cestah leta 2000 in Odlok o kategorizaciji občinskih cest leta 2005 ter 
spremembo leta 2008. Leta 2006 je bil sprejet še Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest in še istega leta je bila podeljena 
koncesija za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na 
območju MOL za dobo 20 let. Koncesionar – KPL d.d. je poleg izvajanja javne službe prevzel 
tudi tveganje za izvajanje javne službe. To pomeni, da je tudi za nalogo zimske službe 
izvajalec javne službe nosilec strokovnih odločitev v zimskih akcijah in da sam odloča na 
kakšen način in s kakšnimi sredstvi bo izvedel posamezno akcijo zimske službe, glede na 
vremenske razmere, da bo omogočil prevoznost občinskih cest in varen promet v zimskih 
razmerah in to na vseh občinskih cestah, kamor sodijo tudi pločniki, kot to določa Pravilnik o 
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Pri obsegu 
del mora izvajalec javne službe upoštevati še razpoložljiva sredstva proračuna MOL za 
zimsko službo. Zaradi navedenega je odlok v celoti že nekaj časa nepotreben, določbe o 
čiščenju pločnikov za občane pa neustavne in nezakonite, zato je treba odlok v celoti 
razveljaviti. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic odloka 
Odlok ne bo imel finančnih ali drugih posledic za proračun MOL. Zimska služba se financira 
iz proračuna MOL v okviru obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest, ki 
jo izvaja koncesionar.  
 
 
Pripravila:       Oddelek za gospodarske  
Lidija Gregorič                  dejavnosti in promet   

v. d. načelnika 
Pavel Klavs 

 
Ljubljana,  31. 3. 2009 
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