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MINISTRSTVA
2560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike 
motornih vozil v cestnem prometu

Na podlagi 43. člena Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10 in 
49/11) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih 
vozil v cestnem prometu

1. člen
V Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih 

vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10) se v prvem 
odstavku 5. člena črta zadnji stavek.

Četrti in peti odstavek se črtata.

2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
V primeru izgube, uničenja, kraje ali tatvine spričeva-

la o pridobljeni temeljni kvalifikaciji voznika iz prejšnjega in 
8. člena tega pravilnika ali spričevala o opravljenem rednem 
usposabljanju iz 13. člena tega pravilnika, mora imetnik pri-
glasiti izgubo, uničenje, krajo ali obrabljenost pooblaščenemu 
centru, ki je spričevalo izdal. Center nato vozniku izda potrdilo, 
da je pridobil temeljno kvalifikacijo oziroma, da je opravil redno 
usposabljanje. V potrdilu navede datum pridobitve temeljne 
kvalifikacije in vrste prevozov za katere je pridobil kvalifikacijo 
(prevoz blaga oziroma potnikov) oziroma datum opravljenega 
rednega usposabljanja in datum do katerega mu velja koda 
095. Obrazec potrdila je določen v prilogi 10, ki je sestavni del 
tega pravilnika.«.

3. člen
V petem odstavku 13. člena se na koncu odstavka za 

piko doda besedilo, ki se glasi: »Center, ki kandidata sprej-
me v usposabljanje od njega zahteva na vpogled potrdila za 
prej opravljena redna usposabljanja ob prijavi na usposa-
bljanje. Po preveritvi vsebin usposabljanj, ki jih je kandidat 
opravil pri drugih centrih, ga uvrsti v ustrezno usposabljanje 
po programu, ki ga za podaljšanje kode 095 kandidat še ni 
opravil.«.

4. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »navedeni v 

peti alineji prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz 
prejšnjega odstavka«.

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, 

kandidati iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ki jim 
je kvalifikacija oziroma koda 095 veljala do 10. septembra 
2010 oziroma 10. septembra 2011 in vozniki, ki so temeljno 
kvalifikacijo pridobili z opravljeno srednjo poklicno šolo za 
voznika in jim temeljna kvalifikacija, pridobljena na podlagi 
spričevala o zaključeni šoli, velja do 31. januarja 2013 opravijo 
prvo redno usposabljanje v trajanju dvakrat po sedem ur. To 
usposabljanje v trajanju 14 ur lahko opravijo najkasneje do 
10. septembra 2014 in se jim veljavnost kode 095 podaljša 
za pet let od datuma opravljenega rednega usposabljanja. Po 
10. septembru 2014 morajo za podaljšanje veljavnosti kode 
095 opraviti redno usposabljanje v trajanju 35 ur. Usposablja-
nje v trajanju 14 ur vozniki opravijo po programu, ki je določen 
za tisto leto v katerem usposabljanje opravljajo in programu, 
ki je bil določen za predhodno leto. Vozniki, ki jim poteče 
veljavnost kode 095 in morajo opraviti 35 ur usposabljanja, 
opravijo usposabljanje v skladu s programi, ki so bili določeni 
za zadnjih pet let, vključno z letom v katerem se usposabljanje 
izvaja.«.

5. člen
(1) Priloge 2, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 2, 3 

in 4, ki so v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) V prilogi 6 se v obrazcu prijave rednega usposablja-

nja za vrstico »Predvideno število kandidatov, ki imajo C in D 
kategorijo« vstavi nova vrstica in v levo celico doda besedilo 
»Letnica programa, ki se izvaja«.

(3) Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je v prilogi 2 
tega pravilnika.

(4) Za prilogo 9 se doda nova priloga 10, ki je v prilogi 3 
tega pravilnika.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-136/2012/5
Ljubljana, dne 6. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0092

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Priloga

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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PRILOGA 1 
» 
 

PRILOGA 2 
Vzorec spričevala, ki potrjuje temeljne kvalifikacije na podlagi opravljenega preskusa 
znanja 

 

  
 

SPRIČEVALO 
O OPRAVLJENEM PRESKUSU ZNANJA ZA PRIDOBITEV TEMELJNIH   KVALIFIKACIJ  

 

_______________________________________________________ 
           (oznaka pooblaščenega centra za usposabljanje, ki izdaja spričevalo) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
S tem spričevalom Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Komisija za 
opravljanje preskusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti voznikov 
potrjuje, da je voznik/voznica: 
 
 
(ime in priimek)     …………………………………………… 
(datum in kraj rojstva)     …………………………………………… 
(državljanstvo)     …………………………………………… 
EMŠO                                             …………………………………………… 
 
opravil preizkus znanja in pridobil temeljno kvalifikacijo za voznika/voznico v cestnem 
prometu in do _________________________ (datum) izpolnjuje zahteve glede pridobitve 
temeljnih kvalifikacij in je strokovno usposobljen/-a za prevoz blaga (ali potnikov)1 v cestnem 
prometu skladno z direktivo 2003/59/ES. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
________________________________                _________________________________ 
      (kraj in datum izdaje spričevala)                      (žig in podpis predsednika izpitne komisije) 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
1. Vpiše se vrsta prevozov, za katere se vozniku prizna kvalifikacija. 
 
 
 
 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

IN PROSTOR 
Komisija za opravljanje preskusa 
znanja  za pridobitev spričevala o 

strokovni usposobljenosti voznikov 
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PRILOGA 3 
Vzorec spričevala, ki potrjuje pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij 

 
 

  
 

SPRIČEVALO 
O OPRAVLJENEM POSPEŠENEM PRIDOBIVANJU  

TEMELJNIH  KVALIFIKACIJ 
 

___________________________________________________________________ 
     (oznaka pooblaščenega centra za usposabljanje, ki izdaja spričevalo) 
…………………………………………………………………………………………………... 
S tem spričevalom Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Komisija za 
opravljanje preskusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti voznikov 
potrjuje, da je voznik/voznica: 
 
 
(ime in priimek)     …………………………………………… 
(datum in kraj rojstva)     …………………………………………… 
(državljanstvo)     …………………………………………… 
EMŠO                                             …………………………………………… 
 
opravil preizkus znanja in v postopku pospešenega pridobivanja pridobil temeljno kvalifikacijo 
za voznika/voznico v cestnem prometu in do _________________________ (datum) 
izpolnjuje zahteve glede pridobitve temeljnih kvalifikacij in je strokovno usposobljen/-a za 
prevoz blaga (ali potnikov)1 v cestnem prometu skladno z direktivo 2003/59/ES. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
________________________________                _________________________________ 
      (kraj in datum izdaje spričevala)                      (žig in podpis predsednika izpitne komisije) 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
1. Vpiše se vrsta prevozov, za katere se vozniku prizna kvalifikacija. 
 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

IN PROSTOR 
Komisija za opravljanje preskusa 
znanja  za pridobitev spričevala o 

strokovni usposobljenosti voznikov 
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PRILOGA 4 
Vzorec spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje voznikov po pridobljenih temeljnih 
kvalifikacijah 

 
 
 

NAZIV POOBLAŠČENEGA CENTRA ZA USPOSABLJANJE 
 
 

SPRIČEVALO 
O OPRAVLJENEM REDNEM USPOSABLJANJU VOZNIKOV 

………………………………………………………………………………………………... 
S tem spričevalom pooblaščeni center za usposabljanje 
  
(naziv centra) …………………………………………………………………………… potrjuje,  
 
da je voznik/voznica: 
 
(ime in priimek)     …………………………………………… 
(datum in kraj rojstva)     …………………………………………… 
(državljanstvo)     …………………………………………… 
EMŠO                                             …………………………………………… 
 
 
opravil/-a tečaj rednega usposabljanja in do _________________________ (datum) 
izpolnjuje zahteve glede strokovne usposobljenosti voznika/-ce za prevoz blaga (ali 
potnikov)1 v cestnem prometu skladno z direktivo 2003/59/ES. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
________________________________                _________________________________ 
      (kraj in datum izdaje spričevala)                  (žig in podpis odgovorne osebe poobl. centra) 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________
1. Vpiše se vrsta prevozov, za katere se vozniku prizna kvalifikacija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«.

 
 
 

PRILOGA 4 
Vzorec spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje voznikov po pridobljenih temeljnih 
kvalifikacijah 

 
 
 

NAZIV POOBLAŠČENEGA CENTRA ZA USPOSABLJANJE 
 
 

SPRIČEVALO 
O OPRAVLJENEM REDNEM USPOSABLJANJU VOZNIKOV 

………………………………………………………………………………………………... 
S tem spričevalom pooblaščeni center za usposabljanje 
  
(naziv centra) …………………………………………………………………………… potrjuje,  
 
da je voznik/voznica: 
 
(ime in priimek)     …………………………………………… 
(datum in kraj rojstva)     …………………………………………… 
(državljanstvo)     …………………………………………… 
EMŠO                                             …………………………………………… 
 
 
opravil/-a tečaj rednega usposabljanja in do _________________________ (datum) 
izpolnjuje zahteve glede strokovne usposobljenosti voznika/-ce za prevoz blaga (ali 
potnikov)1 v cestnem prometu skladno z direktivo 2003/59/ES. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
________________________________                _________________________________ 
      (kraj in datum izdaje spričevala)                  (žig in podpis odgovorne osebe poobl. centra) 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________
1. Vpiše se vrsta prevozov, za katere se vozniku prizna kvalifikacija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«.
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PRILOGA 2 
» 

 
 

PRILOGA 8 
 

 
NAZIV POOBLAŠČENEGA CENTRA ZA USPOSABLJANJE 

 
 

POTRDILO 
 

O OPRAVLJENEM DELNEM REDNEM USPOSABLJANJU VOZNIKOV 
 
 
S tem potrdilom pooblaščeni center za usposabljanje 
 
(naziv centra) ……………………………………………………………………….. potrjuje, 
 
da je voznik/voznica: 
 
ime in priimek voznika/voznice  
datum in kraj rojstva  
državljanstvo  
EMŠO  
 
 
 
 
opravil/-a tečaj rednega usposabljanja v trajanju 7 ur, in sicer po programu za leto 
____________,  v katerem so bile predstavljene naslednje vsebine: 
 
 

VSEBINE NATANČNEJŠI OPIS  
PREDAVANIH VSEBIN 

  
  
  
 
 
 
 
 
________________________________                _________________________________ 
      (kraj in datum izdaje spričevala)                  (žig in podpis odgovorne osebe poobl. centra) 
«. 
 
 
 

PRILOGA 2 
» 

 
 

PRILOGA 8 
 

 
NAZIV POOBLAŠČENEGA CENTRA ZA USPOSABLJANJE 

 
 

POTRDILO 
 

O OPRAVLJENEM DELNEM REDNEM USPOSABLJANJU VOZNIKOV 
 
 
S tem potrdilom pooblaščeni center za usposabljanje 
 
(naziv centra) ……………………………………………………………………….. potrjuje, 
 
da je voznik/voznica: 
 
ime in priimek voznika/voznice  
datum in kraj rojstva  
državljanstvo  
EMŠO  
 
 
 
 
opravil/-a tečaj rednega usposabljanja v trajanju 7 ur, in sicer po programu za leto 
____________,  v katerem so bile predstavljene naslednje vsebine: 
 
 

VSEBINE NATANČNEJŠI OPIS  
PREDAVANIH VSEBIN 

  
  
  
 
 
 
 
 
________________________________                _________________________________ 
      (kraj in datum izdaje spričevala)                  (žig in podpis odgovorne osebe poobl. centra) 
«. 
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PRILOGA 3 
» 
 

PRILOGA 10 
 

 
NAZIV POOBLAŠČENEGA CENTRA ZA USPOSABLJANJE 

 
 

POTRDILO 
 

O PRIDOBITVI TEMELJNE   KVALIFIKACIJE VOZNIKA  
 
 
S tem potrdilom pooblaščeni center za usposabljanje 
 
(naziv centra) ……………………………………………………………………….. potrjuje, 
 
 
da je voznik/voznica: 
 
(ime in priimek)     …………………………………………… 
(datum in kraj rojstva)     …………………………………………… 
(državljanstvo)     …………………………………………… 
EMŠO                                             …………………………………………… 
 
 
 
pridobil temeljno kvalifikacijo voznika za prevoz potnikov/blaga1 na podlagi2 ....................... 
............................................................................................................................................... 

 
 

Tako pridobljena temeljna kvalifikacija mu velja do dne .......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________                _________________________________ 
      (kraj in datum izdaje spričevala)                  (žig in podpis odgovorne osebe poobl. centra) 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________ 
1. Vpiše se vrsta prevozov za katere se vozniku prizna kvalifikacija 
2. Vpiše se način pridobitve temeljne kvalifikacije ali z opravljenim preskusom znanja ali na podlagi spričevala srednje poklicne 
šole za voznika. Vpiše se tudi datum opravljenega preskusa znanja oziroma datum izdaje spričevala o zaključeni šoli 
«. 

PRILOGA 3 
» 
 

PRILOGA 10 
 

 
NAZIV POOBLAŠČENEGA CENTRA ZA USPOSABLJANJE 

 
 

POTRDILO 
 

O PRIDOBITVI TEMELJNE   KVALIFIKACIJE VOZNIKA  
 
 
S tem potrdilom pooblaščeni center za usposabljanje 
 
(naziv centra) ……………………………………………………………………….. potrjuje, 
 
 
da je voznik/voznica: 
 
(ime in priimek)     …………………………………………… 
(datum in kraj rojstva)     …………………………………………… 
(državljanstvo)     …………………………………………… 
EMŠO                                             …………………………………………… 
 
 
 
pridobil temeljno kvalifikacijo voznika za prevoz potnikov/blaga1 na podlagi2 ....................... 
............................................................................................................................................... 

 
 

Tako pridobljena temeljna kvalifikacija mu velja do dne .......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________                _________________________________ 
      (kraj in datum izdaje spričevala)                  (žig in podpis odgovorne osebe poobl. centra) 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________ 
1. Vpiše se vrsta prevozov za katere se vozniku prizna kvalifikacija 
2. Vpiše se način pridobitve temeljne kvalifikacije ali z opravljenim preskusom znanja ali na podlagi spričevala srednje poklicne 
šole za voznika. Vpiše se tudi datum opravljenega preskusa znanja oziroma datum izdaje spričevala o zaključeni šoli 
«. 
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2561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških 
naprav

Na podlagi 19. člena in četrtega ter sedmega odstavka 
55. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni 
list RS, št. 126/03) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o tehničnih pregledih žičniških naprav

1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni 

list RS, št. 63/11) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da 
se glasi:

»(1) Na žičniških napravah, ki so imele prvo obrato-
valno dovoljenje na prvi lokaciji izdano pred 3. 5. 2004, se 
izvajajo posebni pregledi skladno z navodili proizvajalca in 
prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika, na ostalih žični-
ških napravah pa skladno z navodili proizvajalca in standar-
dom SIST EN 1709.«.

2. člen
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Odpravo pomanjkljivosti, ki so ugotovljene pri po-

sebnem pregledu, mora kontrolirati izvajalec tega posebnega 
pregleda. Če je zaradi odkritih pomanjkljivosti treba povečati 
obseg pregledov, mora te preglede izvesti izvajalec prvotnega 
pregleda. Do pridobitve pozitivnega poročila o posebnem pre-
gledu naprava ne sme obratovati.«.

3. člen
V drugem odstavku 12. člena se napovedni stavek spre-

meni tako, da se glasi: »Prve posebne preglede navedene v 
prilogi 2 tega pravilnika je treba izvesti:«.

4. člen
V prilogi 2 se 1. točka poglavja 2.1.1 spremeni tako, da 

se glasi:
»1. Ocena stanja in obrabe reduktorjev (prenosov) ter 

mehanskih pritrditev reduktorjev in zavor: prvič po 22 500 
urah obratovanja po prvem zagonu sklopa ali naprave ali 15 
letih, drugič po 15.000 urah obratovanja ali 10 letih po prvem 
posebne pregledu, nato pa po vsakih 7.500 urah obratovanja 
ali 5 letih. Pri vlečnicah se izvede le ocena stanja mehanskih 
pritrditev reduktorjev.«.

7. točka poglavja 2.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
»7. Pregled gradbenih konstrukcij (jeklenih, betonskih in 

lesenih) mora zajemati vse tiste komponente (ali določen od-
stotek teh), ki so podvržene utrujanju in katerih nivo napetosti 
pri dinamičnih obremenitvah dosega 80 % trajne dinamične 
trdnosti: vsakih 22.500 ur obratovanja ali 15 let. V primeru, da 
morebitno ugotovljena poškodba na jekleni konstrukciji kaže 
značilnosti krhkega loma, je treba preveriti žilavost materiala 
pri obratovalnih temperaturah.«.

Prvi odstavek poglavja 2.1.3 se spremeni tako, da se 
glasi:

»2.1.3 Posebne preglede lahko izvajajo le izvajalci, ki 
imajo za izvajanje posameznih pregledov ustrezno opremo in 
strokovno usposobljenost skladno s predpisi in standardi, ki 
obravnavajo posamezne vrste pregledov ter so za ta dela akre-
ditirani, v kolikor to zahtevajo predpisi, ki obravnavajo posame-
zne vrste pregledov. V poročilu o posebnem pregledu mora biti 
navedena tudi strokovna usposobljenost izvajalca pregleda. 
Izvajalec posebnega pregleda odgovarja za svoje delo.«.

Četrti odstavek poglavja 2.1.3 se spremeni tako, da se 
glasi:

»Če za dele žičniških naprav starejših od 30 let in tistih, ki 
so opravile več kot 45.000 obratovalnih ur in zanje niso znani 

podatki o žilavosti uporabljenih materialov oziroma vrednosti 
ne ustrezajo materialom odpornim na krhki lom, se morajo ti 
deli, ne glede na določbe 3. in 4. točke 2.1.1 priloge 2 tega 
pravilnika, neporušno pregledovati vsake 3 leta oziroma v 
skladu z navodili proizvajalca. Pri pregledu gredi in osi skladno 
s točko 3 točke 2.1.1 Priloge 2, se za pregled sname samo 
kolut z gredi oziroma osi v kolikor pregleda ni mogoče opraviti 
v sestavljenem stanju.«.

V poglavju 2.1.3 se črta peti odstavek.

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-192/2012
Ljubljana, dne 13. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0104

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

2562. Odredba o seznamu standardov, katerih 
uporaba ustvari domnevo o skladnosti 
žičniških naprav za prevoz oseb 
za nameravano uporabo

Na podlagi 19. člena Zakona o žičniških napravah za 
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za 
infrastrukturo in prostor

O D R E D B O
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari 

domnevo o skladnosti žičniških naprav  
za prevoz oseb za nameravano uporabo

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih upo-
raba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz 
oseb za nameravano uporabo.

(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi, 
ki je sestavni del te odredbe.

2. člen
(nadomestitev seznama)

Z dnem uveljavitve te odredbe seznam standardov iz 
prejšnjega člena v celoti nadomesti Seznam standardov, ka-
terih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti žičniških na-
prav za prevoz oseb za nameravano uporabo (Uradni list RS, 
št. 57/07).

3. člen
(začetek veljavnosti odredbe)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-118/2012
Ljubljana, dne 13. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0084

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Priloga
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Priloga 
 
Oznaka standarda1 Naslov standarda v 

slovenskem jeziku2 
Naslov standarda v angleškem 

jeziku3 
Referenčni 
dokument4 

        

SIST EN 1709:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Prevzemni 
pregled, vzdrževanje, pregledi in 
kontrole obratovanja 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Precommissioning inspection, 
maintenance, operational inspection and 
checks 

EN 1709:2004 

SIST EN 1907:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Izrazje 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Terminology 

EN 1907:2005 

SIST EN 1908:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Napenjalne 
naprave 

Safety requirements of cableway 
installations designed to carry persons - 
Tensioning devices 

EN 1908:2004 

SIST EN 1909:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Izpraznitev 
in reševanje 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Recovery and evacuation 

EN 1909:2004 

SIST EN 12385-8:2003 Jeklene žične vrvi - Varnost - 8. del: 
Vlečne in transportne pramenaste vrvi 
za žičniške naprave za prevoz oseb 

Steel wire ropes - Safety - Part 8: 
Stranded hauling and carrying-hauling 
ropes for cableway installations designed 
to carry persons 

EN 12385-8:2002 

SIST EN 12385-9:2003 Jeklene žične vrvi - Varnost - 9. del: 
Zaprte špiralne nosilne vrvi za 
žičniške naprave za prevoz oseb 

Steel wire ropes - Safety - Part 8: Locked 
coil carrying ropes for cableway 
installations designed to carry persons 

EN 12385-9:2002 

SIST EN 12397:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - 
Obratovanje 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Operation 

EN 12397:2004 

SIST EN 12408:2005 

 

Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - 
Zagotavljanje kakovosti 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Quality assurance 

EN 12408:2004 

SIST EN 12927-1:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vrvi -  
1. del: Izbirni kriteriji za vrvi in vrvne 
zveze 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Ropes - Part 1: Selection criteria for 
ropes and their end fixings 

EN 12927-1:2004 

SIST EN 12927-2:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vrvi 2. del: 
Varnostni faktorji 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Ropes - Part 2: Safety factors 

EN 12927-2:2004 

SIST EN 12927-3:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vrvi  3. del: 
Splet 6 pramenski vlečnih in 
transportnih vrvi in transportnih vrvi 
vlečnic 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Ropes - Part 3: Long splicing of 6 strand 
hauling, carrying hauling and towing 
ropes 

EN 12927-3:2004 

SIST EN 12927-4:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vrvi -    
4. del: Pritrditve koncev vrvi 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Ropes - Part 4: End fixings 

EN 12927-4:2004 

SIST EN 12927-5:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb -Vrvi -   
5. del: Skladiščenje, transport, 
namestitev in napenjanje 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Ropes - Part 5: Storage, transportation, 
installation and tensioning 

EN 12927-5:2004 

SIST EN 12927-6:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vrvi -   
6. del: Kriteriji za zavrnitev 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Ropes - Part 6: Discard criteria 

EN 12927-6:2004 

SIST EN 12927-7:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vrvi -   
7. del: Pregledi, popravila in 
vzdrževanje 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Ropes - Part 7: Inspection, repair and 
maintenance 

EN 12927-7:2004 
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Oznaka standarda1 Naslov standarda v 
slovenskem jeziku2 

Naslov standarda v angleškem 
jeziku3 

Referenčni 
dokument4 

        

SIST EN 12927-8:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vrvi -   
8. del: Pregledi vrvi z magnetno 
induktivno metodo 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Ropes - Part 8: Nondestructive rope 
testing (MRT) 

EN 12927-8:2004 

SIST EN 12929-1:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb -  1. del: 
Zahteve za vse naprave 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
General requirements - Part 1: 
Requirements for all installations 

EN 12929-1:2004 

SIST EN 12929-2:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - 2. del: 
Dodatne določbe za dvovrvne nihalne 
žičnice brez vrvnih zavor 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
General requirements - Part 2: Additional 
requirements for reversible bicable aerial 
ropeways without carrier truck brakes 

EN 12929-2:2004 

SIST EN 12930:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Izračuni 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Calculations 

EN 12930:2004 

SIST EN 13107:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Gradbena 
dela in objekti 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Civil engineering works 

EN 13107:2004 

SIST EN 13223:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Pogonske 
naprave in druga mehanska oprema 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Drive systems and other mechanical 
equipment 

EN 13223:2004 

SIST EN 13243:2005 

SIST EN 13243:2005 
/AC:2005 

Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Elektro 
oprema (razen za pogonske sisteme) 

Safety requirements for cableway 
installations designed to carry persons - 
Electrical  other than for drive systems 

EN 13243:2004 

EN 13243:2005 
/AC:2005 

SIST EN 13796-1:2005 

SIST EN 13796-1: 
2005/AC:2007 

Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vozila -  
1. del: Prižemke, tekala, vrvne 
zavore, kabine, sedeži, košare, vozila 
za vzdrževanje, vlačila 

Safety requirements of cableway 
installations designed to carry persons - 
Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-
board brakes, cabins, chairs, carriages, 
maintenance carriers, tow-hangers 

EN 13796-1:2005 

EN 13796-1: 
2005/AC:2007 

SIST EN 13796-2:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vozila -  
2. del: Preskusi zdrsa prižemk 

Safety requirements of cableway 
installations designed to carry persons - 
Carriers - Part 2: Slipping resistance test 
for grips 

EN 13796-2:2005 

SIST EN 13796-3:2005 Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb - Vozila -  
3. del: Preskusi utrujenosti 

Safety requirements of cableway 
installations designed to carry persons - 
Carriers - Part 3: Fatigue tests 

EN 13796-3:2005 

SIST EN 15700:2012 
Naprave za kontinuirni transport - 
Varnost tračnih transporterjev za 
zimske športe ali turistične namene 

Safety for conveyor belts for winter sport 
or tourist use 

EN 15700:2011 

 
1 Oznaka standarda: standardizirana referenčna oznaka standarda je sestavljena iz oznake za 

slovenski standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje 
2 Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde 
3 Naslov standarda v angleškem jeziku 
4 Referenčni dokument: dokument, ki je bil osnova za SIST 
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2563. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi 
seznama tehničnih specifikacij za kmetijske 
in gozdarske traktorje (1. dopolnitev)

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o mo-
tornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za 
infrastrukturo in prostor

O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama 

tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske 
traktorje (1. dopolnitev)

1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za 

kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 50/11) se v 
prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« pri TSV 423/02 doda 
besedilo »Prenehanje veljavnosti 9. decembra 2012.«.

V prilogi se na seznam za vrstico s številčno oznako »TSV 
423/02« doda nova vrstica, ki se glasi:

Številčna 
oznaka

Naslov tehnične specifikacije  
in področje njene veljavnosti

Začetek veljavnosti  
in začetek obvezne uporabe Prenehanje veljavnosti

…
»TSV 
423/03

Tehnična specifikacija za vozila TSV 
423/03 o ukrepih proti emisijam plina-
stih in trdih onesnaževal iz motorjev 
za pogon kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev.
Velja za vse traktorje kategorij T in C. 

Začetek veljavnosti 9. decembra 2012.

Začetek obvezne uporabe: glej točko 5 
tehnične specifikacije za vozila.«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-191/2012/
Ljubljana, dne 27. julija 2012
EVA 2012-2430-0036

Zvone Černač l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2564. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za julij 2012

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za julij 2012

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2012 v primerjavi 
s prejšnjim mesecem nižje za 1,0 %.

Št. 9621-166/2012/5
Ljubljana, dne 9. avgusta 2012
EVA 2012-1522-0022

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada 
Republike Slovenije
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BREZOVICA

2565. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 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 in 108/09) in 16. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 13. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta odlok ureja obvezni gospodarski javni službi zbiranje 
komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov (v na-
daljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Brezovica 
tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrste in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko raz-
poreditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega obli-

kovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

2. člen
(oblika izvajanja javne službe)

Občina Brezovica na svojem območju zagotavlja javno 
službo v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvaja-
lec javne službe) po posameznih prostorsko in funkcionalno za-
okroženih območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem 
odlokom. Izvajalec javne službe je Snaga Javno podjetje d.o.o..

3. člen
(program)

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s 
programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadalj-
njem besedilu: program), katerega sestavni del je tudi program 
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in program oskrbe kuhinj-
skih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: program ravnanja) ter 
urnik zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do konca oktobra za 
naslednje leto.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE  
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

4. člen
(vrste javnih dobrin)

Občina Brezovica na svojem celotnem območju z javno 
službo zagotavlja javno dobrino zbiranje komunalnih odpadkov 
in javno dobrino prevoz komunalnih odpadkov.

Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih odpad-
kov obsega naslednje vrste storitev:

– zagotavljanje in zamenjava posod za zbiranje vseh vrst 
komunalnih odpadkov,

– čiščenje posod za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje tipiziranih vrečk za zbiranje komunalnih 

odpadkov,
– delovanje zbiralnic ločenih frakcij,
– delovanje premičnih zbiralnic nevarnih frakcij,
– delovanje zbirnih centrov,
– zagotavljanje ponovne uporabe,
– prevzem in odvoz zbranih mešanih komunalnih odpad-

kov iz prevzemnega mesta,
– prevzem in odvoz bioloških odpadkov iz prevzemnega 

mesta,
– prevzem in odvoz zbranih ločenih frakcij,
– prevzem in odvoz kosovnih odpadkov,
– prevzem in odvoz komunalnih odpadkov iz območja 

javnih prireditev,
– razvrščanje pripeljanih odpadkov po vrstah in njihovo 

predajo v predelavo,
– predajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo,
– prevzem nevarnih frakcij, skladiščenje in predajo v 

predelavo.
Javna dobrina javne službe prevoz komunalnih odpadkov 

obsega naslednje vrste storitev:
– reden prevoz mešanih komunalnih odpadkov od izva-

jalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov do izvajalca 
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov,

– reden prevoz preostanka mešanih komunalnih odpad-
kov po obdelavi od izvajalca javne službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov do izvajalca javne službe odlaganja 
komunalnih odpadkov.

5. člen
(obseg javnih dobrin)

Obseg javnih dobrin javne službe pomeni omogočanje 
zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov in njihov prevoz.

Obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v na-
daljnjem besedilu: frekvenca prevoza) pri uporabniku, ki ureja 
ravnanje z odpadki, se zagotovi za:

– mešane komunalne odpadke (20 03 01) enkrat na tri te-
dne, pri čemer mora biti omogočena izbira velikosti posode od 
vključno 80 l navzgor, in enkrat na teden v območju blokovne 
pozidave nad 4000 prebivalcev na kvadratni kilometer,

– biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in 
zeleni vrtni odpad (20 02 01) najmanj enkrat na štirinajst dni, 
pozimi enkrat na tri tedne (od začetka decembra do konca 
februarja) na območju naselij in delov naselij večjih od 500 pre-
bivalcev in gostoto poselitve nad 20 preb./ha in na način, ki ga 
določi izvajalec javne službe v soglasju z občino,

– ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov papir in 
karton (20 01 01), vključno s papirno in kartonsko embala-
žo, ki je komunalni odpadek (15 01 01), plastiko (20 01 39), 
plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02), ko-
vine (20 01 40), kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek 
(15 01 04) in sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05) 
praviloma na tri tedne, steklo (15 01 07) po potrebi,

– kosovne odpadke (20 03 07) enkrat letno v obdobju, ki 
ga določi izvajalec v soglasju z občinsko upravo po predho-
dnem naročilu.

Dnevi odvoza za posamezno vrsto komunalnih odpadkov 
iz prejšnjega odstavka tega člena se za tekoče leto določijo v 
urniku. Če se zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sne-
ženje, zapore cest in podobno) ne more prevzeti in odpeljati 
zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi ta-
koj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob posodi postavi 
tudi netipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi odpadki, ki 
jih izvajalec javne službe mora odpeljati.

OBČINE
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Obseg zbiranja in prevoza ločenih frakcij komunalnih od-
padkov iz zbiralnic se zagotavlja skladno s potrebami.

Za nevarne frakcije je obseg zbiranja in prevoza zagoto-
vljen za topila (20 01 13), kisline (20 01 14), alkalije (20 01 15), 
fotokemikalije (20 01 17), pesticide (20 01 19), fluorescentne 
cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro (20 01 21), za-
vrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23), jedilno 
olje in maščobe (20 01 25), olja in maščobe, ki niso navedeni 
pod 20 01 25 (20 01 26), barve, tiskarske barve, lepila in smole, 
ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 27), barve, tiskarske barve, 
ki niso navedene pod 20 01 27 (20 01 28), čistila detergenti, ki 
vsebujejo nevarne snovi (20 01 29), citotoksična in citostatična 
zdravila (20 01 31), baterije in akumulatorje, ki so navedeni pod 
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 ter nesortirane baterije in aku-
mulatorje, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33), 
zavrženo električno in elektronsko opremo, ki vsebuje nevarne 
snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23 (20 01 35), les, 
ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37), najmanj enkrat letno po ur-
niku s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbirnem centru.

6. člen
(prostorska razporeditev zagotavljanja zbiranja)

Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v posodah, 
zbirnih stiskalnicah, zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbi-
ralnicah nevarnih frakcij, zbirnih centrih, in centrih ponovne 
uporabe.

7. člen
(zbirno mesto)

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni po-
vršini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse 
uporabnike je treba upoštevati najmanj minimalno obračunsko 
prostornino posamezne vrste posode, določene s tem odlokom, 
pomnoženo s faktorjem 1,6. Če izračun ni enak posamezni veli-
kosti posode, se pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega me-
sta upošteva večja velikost posode. Posode na zbirnem mestu 
morajo biti zavarovane pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi 
njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja posod.

Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To 
mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je na-
menjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih, bioloških in 
kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij in njihovemu prevzemu.

8. člen
(prevzemno mesto)

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je začasno me-
sto, praviloma na najbližji možni javni površini, namenjeno 
prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, bi-
oloških ter kosovnih odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati 
rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da 
izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih 
odpadkov.

Uporabnik mora posode pripeljati iz zbirnega na prevze-
mno mesto in jih po odvozu, v najkrajšem možnem času, odpe-
ljati nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 15 m od 
roba prometne površine. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno 
od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 m.

Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne 
službe sporazumno. Tako določeno prevzemno mesto izvajalec 
javne službe vpiše v evidenco uporabnikov, ki vsebuje naslov 
objekta, ime lastnika objekta in ime najemnika objekta, ko po-
stane uporabnik storitve javne službe.

Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med 
uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi 
prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, pristojen organ 
občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Tako 
zagotovljeno prevzemno mesto izvajalec javne službe vpiše v 
evidenco uporabnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija 
za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto 
zvečer po 20 uri pred dnevom odvoza ali do 6 ure zjutraj na 
dan odvoza. Če je določena natančnejša ura odvoza, pa do 
določene ure na dan odvoza. Prevzemno mesto za kosovne 
odpadke mora biti na površini, ki omogoča izvajalcu javne 
službe prevzem in odvoz.

9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop 
smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če 
je dostopna pot ravna mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla 
višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa 
mora biti široka najmanj 4 m.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu 
obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem se-
demnajst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« 
z najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen 
način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje 
smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni 
organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe 
ulice oddaljeno največ petnajst metrov.

Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, 
druge rastline ali drugo izvajalec javne službe opozori lastnika, 
da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani izvajalec 
javne službe na stroške lastnika.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma 
ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro za 
smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno 
mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta 
uporabnika.

V času popolne ali delne zapore občinske ceste, ki izva-
jalcu javne službe ne omogoča dostopa s smetarskim vozilom 
do prevzemnih mest na območju zapore, mora pristojni organ 
zagotoviti začasna prevzemna mesta, ki so dostopna s sme-
tarskim vozilom. Posode na začasna prevzemna mesta za čas 
zapore občinske ceste postavi izvajalec del na cesti z zaporo.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če na cesto z zaporo ne postavi posod na 
začasna prevzemna mesta, kot to določa prejšnji odstavek tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.

10. člen
(mesto praznjenja posode)

Mesto praznjenja posode je prostor, praviloma na vozišču 
ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim mestom in 
mestom praznjenja posode ne sme biti več kot 15 m razdalje.

11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov  

iz javnih prireditev)
Za čas javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje 

več kot 200 udeležencev, mora organizator prireditve na kraju 
prireditve zagotoviti začasno zbiralnico ločenih frakcij in posode 
za mešane komunalne odpadke, če ima prireditev gostinsko 
ponudbo pa še posode za biološko razgradljive kuhinjske od-
padke. Vrsto in število posod določita izvajalec javne službe in 
organizator javne prireditve s pogodbo najkasneje štirinajst dni 
pred datumom prireditve. Pogodba mora biti v času prireditve 
na vpogled Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu (MIRED).

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 1.000 eurov.

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 eurov.
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Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO  
JAVNIH DOBRIN

12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)

Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin iz drugega in tretjega 
odstavka 4. člena tega odloka so:

– posode za zbiranje komunalnih odpadkov,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
– naprave za čiščenje posod za zbiranje komunalnih 

odpadkov,
– zbiralnice,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov z začasnim 

skladiščem,
– zbirni centri,
– centri ponovne uporabe,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov,
– objekti in naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov 

in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe.

13. člen
(posode za zbiranje komunalnih odpadkov)

Posode za zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja iz-
vajalec javne službe. Izvajalec javne službe brez dodatnega 
plačila poskrbi za zamenjavo posod, če so poškodovane, pre-
majhne, prevelike, odtujene ali drugo. Če uporabnik odtuji ali 
dokazano namenoma poškoduje posodo, je dolžan kriti stroške 
nove posode ali popravila.

Posode za zbiranje komunalnih odpadkov so različne ve-
likosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 l do 1.100 l ali več. 
Posode za uporabnika določi izvajalec javne službe, pri čemer 
upošteva za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo, 
za embalažo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov na osebo, za 
steklo 10 litrov na osebo in za biološke odpadke 15 litrov na 
osebo ter frekvence prevoza.

Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na posodah 
obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo 
obveščanje prepovedano.

14. člen
(tipizirane vrečke)

Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se 
pri uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih 
odpadkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke 
imajo logotip izvajalca javne službe in so enotne barve. Z 
nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza 
komunalnih odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo 
postaviti na prevzemno mesto le v času prevzema komu-
nalnih odpadkov.

15. člen
(čiščenje in vzdrževanje posod)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdr-
ževanje posod za zbiranje bioloških odpadkov z napravami za 
čiščenje posod vsaj enkrat letno.

16. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)

Zbiralnica je posebej urejen prostor na javni površini 
namenjen prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov 
(papir, embalaža, steklo in drugo). Lokacijo zagotovi pristojni 
organ v dogovoru z občino.

17. člen
(zbiralnice nevarnih odpadkov)

Zbiralnica nevarnih odpadkov je namenjena zbiranju ne-
varnih odpadkov iz gospodinjstva na vseh prostorsko in funk-
cionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prinesejo po 
urniku svoje nevarne odpadke.

18. člen
(zbirni centri)

Zbirni center je posebej urejen in opremljen prostor za 
ločeno prepuščanje vseh vrst frakcij komunalnih odpadkov v 
posamezne zaboje in posode. Zbirne centre zagotovi občina. 
Začasno lokacijo za zbiranje frakcij komunalnih odpadkov, ki se 
jih zbira v zbirnih centrih lahko zagotovi občina ali v soglasju z 
občino izvajalec javne službe.

Zbirni centri delujejo po obratovalnem času, ki ga skupaj 
določita občina in izvajalec. Obratovalni čas zbirnih centrov 
objavi izvajalec javne službe na svoji spletni strani, v urniku in 
drugih obvestilih za javnost.

V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v za-
boje in posode naslednjih frakcij:

– papir in karton (20 01 01),
– papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek 

(15 01 01),
– steklo (20 01 02),
– stekleno embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 07),
– biološko razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08),
– oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11),
– jedilno olje in maščobe (20 01 25),
– barve, tekstilne barve, lepila in smole, ki niso navedeni 

pod 20 01 27 (20 01 28),
– čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 (20 01 30),
– zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31 (20 01 32),
– baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33 

(20 01 34),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki ni nave-

dena pod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36),
– les, ki ni naveden pod 20 01 37 (20 01 38),
– lesno embalažo (15 01 03),
– plastiko (20 01 39),
– plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02),
– kovine (20 01 40),
– kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 04),
– druge tovrstne odpadke (20 01 99),
– sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05),
– biorazgradljive odpadke (20 02 01),
– kosovne odpadke (20 03 07),
– druge odpadke, ki jih določi izvajalec javne službe.
Izvajalec in občina skupaj določita vrste odpadkov, ki se 

zbirajo v začasnem zbirnem centru.

19. člen
(vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov)
Odvoz komunalnih odpadkov, zbranih na zbirnem mestu 

ali na zbirnem in prevzemnem mestu, se zagotavlja s spe-
cialnimi vozili za odvoz komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: smetarsko vozilo) po urniku za prostorsko in funkci-
onalno zaokrožena območja, v enakem nivoju storitve za vse 
uporabnike.

20. člen
(objekti in naprave za razvrščanje)

Zbrane komunalne odpadke se pripelje v objekte in 
naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov, kjer se jih 
razvrsti po vrstah in razvrščene preda v nadaljnjo rabo ali 
obdelavo.
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21. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne služ-
be dolžan:

– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz 
zbirnih centrov, zbiralnic, posod za zbiranje komunalnih od-
padkov ter redno odvažanje odpadkov v tipiziranih vrečkah in 
kosovnih odpadkov,

– prazniti posode in nalagati tipizirane vrečke tako, da 
ne poškoduje posod ter ne onesnaži prevzemnega mesta ali 
mesta praznjenja ali njune okolice oziroma jih očisti, če jih 
onesnaži,

– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje posod za zbiranje 
komunalnih odpadkov,

– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov in 
zbiralnic,

– zagotoviti posode za zbiranje komunalnih odpadkov 
glede na potrebe uporabnika,

– skrbeti za zamenjavo posod za komunalne odpadke 
skladno z odlokom,

– zagotavljati tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih 
odpadkov za prodajo uporabnikom,

– izvajati nadzor nad uporabo posod za vse vrste komu-
nalnih odpadkov in opozarjati uporabnike na nepravilnosti,

– pridobivati podatke o uporabnikih iz uradnih evidenc,
– zagotavljati uporabnikom urnik za tekoče leto,
– voditi evidenco uporabnikov skladno z odlokom,
– voditi evidenco, zbiralnic in zbirnih centrov,
– nabavljati in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje 

storitev javne službe,
– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komu-

nalnih odpadkov,
– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– pisno v petnajstih dneh odgovoriti na ugovor uporab-

nika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zako-

nov in drugih predpisov.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 

javne službe, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, 
šesto, sedmo, osmo, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, šti-
rinajsto, petnajsto ali šestnajsto alinejo prvega odstavka tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
JAVNE SLUŽBE

22. člen
(uporabnik javne službe)

Uporabnik javne službe na območju občine po tem odloku 
je izvirni povzročitelj, katerega delovanje ali dejavnost povzro-
ča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik), in je:

– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz javnega sektorja in
– izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, 

poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavno-
sti, ki ni dejavnost javnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: iz 
dejavnosti).

Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco 
uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne 
službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v 
evidenci uporabnikov.

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov, določen s tem odlokom.

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske druž-
be, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 1.000 eurov.

Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 eurov.

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – po-
sameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

23. člen
(pravice uporabnika)

Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– uporaba posod za komunalne odpadke,
– pravica do uskladitve prostornine in števila posod z 

njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega 
meseca po vpisani spremembi v evidenco uporabnikov,

– da v osmih dneh od datuma prejema računa vloži pisni 
ugovor pri izvajalcu javne službe,

– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca 

javne službe.

24. člen
(obveznosti uporabnika)

Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v posode za zbiranje me-

šanih komunalnih odpadkov,
– ločene frakcije v posode za ločene frakcije v zbiralnicah 

in na zbirnih mestih,
– biološke odpadke v posebne posode, razen če jih sam 

hišno kompostira,
– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem 

času po predhodnem naročilu,
– nevarne frakcije v zbirnih centrih ali v premične zbiral-

nice nevarnih frakcij,
– ločene frakcije v zbirnih centrih.
Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– zbiranje komunalnih odpadkov tako, da pred njihovo 

oddajo ne škodijo okolju,
– da so posode ali tipizirane vrečke na dan prevzema 

postavljene na prevzemno mesto,
– da po prevzemu komunalnih odpadkov posode namesti 

nazaj na zbirno mesto, če nista zbirno in prevzemno mesto na 
istem mestu,

– da so pokrovi na posodah zaprti na zbirnem in prevze-
mnem mestu,

– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je okolica zbirnih mest ali zbirnih in prevzemnih mest 

čista,
– dostop do zbirnega in prevzemnega mesta za smetar-

ska vozila,
– odstranjevanje snega ob posodah ter čiščenje njihovih 

pokrovov,
– prijavo novih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in ob-

račun storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, ko 
nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, kar 
dokaže z ustreznim dokumentom,

– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določe-
nem na računu,

– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v na-
sprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
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odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto 
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 600 eurov.

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto 
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 300 eurov.

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali v nasprotju s peto, 
sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena ali v nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto ali-
nejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 250 eurov.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena ali v nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto 
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 300 eurov.

Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – po-
sameznik, ki ravna v nasprotju s prvo alinejo drugega odstavka 
tega člena.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena 
ali v nasprotju z drugo, tretjo, peto, sedmo ali deveto alinejo 
drugega odstavka tega člena.

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju z osmo alinejo drugega 
odstavka tega člena.

25. člen
(prepovedi)

Prepovedano je:
– odlagati komunalne odpadke na območju občine v na-

sprotju z določili tega odloka,
– mešati biološke odpadke z drugimi komunalnimi od-

padki,
– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni 

odpadki, v posode za komunalne odpadke,
– odlagati odpadke izven posod za odlaganje komunalnih 

odpadkov,
– samovoljno premikati posode za ločeno zbiranje frakcij 

iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po posodah za zbiranje komunalnih odpadkov ali 

iz njih odnašati odložene komunalne odpadke,
– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih 

mest,
– razmetavati odpadke ali drugače onesnažiti prevzemna 

mesta,
– onesnažiti okolico zbiralnic, premičnih zbiralnic nevarnih 

odpadkov ali zbirnih centrov,
– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanje 

javne službe,
– lepiti plakate in obvestila na posode za zbiranje komu-

nalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati.
V posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim 

komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, je prepoveda-
no odlagati, zlivati ali postavljati:

– nevarne odpadke,
– ločene frakcije komunalnih odpadkov,
– gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 

dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,

– kosovne odpadke,
– tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto 

odpadka.
Z globo 40.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske druž-
be, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 4.000 eurov.

Z globo 30.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo alinejo prve-
ga odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
3.000 eurov.

Z globo 20.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo alinejo 
prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 2.000 eurov.

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, 
deveto, deseto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena 
ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo 
drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, 
peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto ali enajsto alinejo 
prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, 
šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, 
četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto ali enajsto 
alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četr-
to, peto, šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, četrto, šesto ali osmo 
alinejo prvega odstavka tega člena ali v posode ali tipizirane 
vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali 
biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja nevarne odpad-
ke (prva alineja drugega odstavka tega člena).

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, deveto, 
deseto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali v 
posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim ko-
munalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali 
postavlja odpadke iz druge, tretje, četrte, pet, šeste ali sedme 
alineje drugega odstavka tega člena.

26. člen
(kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)

Uporabniki biološke odpadke odlagajo v posode za bio-
loške odpadke.

V hišnem kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, travo, listje, staro 

zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih rastlinoje-
dih živali, lesni pepel) in

– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh 
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni 
izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in 
vrečke) na način, kot to določa uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki.

Uporabnik svojo odločitev o hišnem kompostiranju pisno 
sporoči izvajalcu javne službe. Možnost kompostiranja ugotovi 
izvajalec javne službe z ogledom prostora za hišno komposti-
ranje, in če so izpolnjeni vsi pogoji, to možnost pisno potrdi.
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Pri uporabniku izvaja nadzor hišnega kompostiranja iz-
vajalec javne službe. Če pri nadzoru ugotovi nepravilno ali 
neredno kompostiranje, mu po trikratni ugotovitvi in opozorilu, 
izvajalec javne službe prične zaračunavati odvoz bioloških 
odpadkov.

27. člen
(novi uporabniki)

Lastnik ali upravljavec novega ali obnovljenega objekta 
mora kot novi uporabnik po tem odloku takoj po izdaji upo-
rabnega dovoljenja to sporočiti izvajalcu javne službe ali naj-
kasneje petnajst dni pred začetkom uporabe objekta, zaradi 
določitve prevzemnega mesta, števila posod in drugih pogojev 
za začetek izvajanja javne službe.

Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora izvajalcu 
javne službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali za-
poslenih oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika 
(v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki se bo 
izvajala. Izvajalec javne službe mora pred pričetkom izvajanja 
javne službe uporabnika obvestiti, da ga je vpisal v evidenco 
uporabnikov.

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
250 eurov.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena.

28. člen
(gradbišče)

Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so 
tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne 
službe za potrebe delovanja gradbišča za število zaposlenih 
na gradbišču preskrbi potrebne posode za zbiranje komunalnih 
odpadkov po tem odloku. Investitor oziroma izvajalec novo-
gradnje ali obnove mora izvajalcu javne službe pred pričetkom 
gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih. Obravnava se, 
da gradbišče obratuje do pričetka uporabe objekta.

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 500 eurov.

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.

Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

29. člen
(uporabniki iz dejavnosti)

Pri uporabnikih iz gostinske dejavnosti se za določitev 
števila posod poleg števila zaposlenih upošteva tudi število 
sedežev, pri tistih, ki imajo le stojišča, pa število stojišč.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE  
IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

30. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna občine in
– drugih virov.

31. člen
(cena storitev javnih služb)

Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpi-
som, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

32. člen
(minimalna obračunska količina za opravljeno storitev)

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne 
službe za uporabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje enega 
meseca za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo.

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev jav-
ne službe za mešane komunalne odpadke na zaposlenega 
iz javnega sektorja in iz dejavnosti znaša za obdobje enega 
meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 80 litrov.

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev jav-
ne službe za mešane komunalne odpadke za vsak počitniški 
objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša za ob-
dobje enega meseca najmanjša velikost posode in najmanjša 
frekvenca odvoza določena s tem odlokom.

33. člen
(obračun storitve)

Uporabniku se storitev javne službe obračuna po velikosti 
posode, s katero razpolaga.

Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajalcu 
javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, se 
upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb podatki, ki izka-
zujejo višjo vrednost.

Če uporablja posode za komunalne odpadke več uporabni-
kov, se za delitev stroškov med njimi praviloma uporablja število 
članov gospodinjstva, za pravne osebe pa število zaposlenih.

Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na 
obračun storitve javnih služb, mu izvajalec javne službe izda 
opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh 
po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z 
zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Če uporabnik, ki je najemnik objekta ali stanovanja ne 
poravna računa storitev javne službe, ga skladno z zakonom 
mora plačati lastnik objekta ali stanovanja.

34. člen
(uveljavljanje sprememb)

Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev 
javnih služb, se upoštevajo v naslednjem mesecu od dneva 
vpisa v evidenco uporabnikov.

Uporabniki vseh objektov, ki so vpisani v uradno evidenco 
objektov, morajo biti vključeni v izvajanje storitev po tem odloku. 
Če je objekt prazen, se za uporabnika upošteva lastnik objekta.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

35. člen
(gospodarska javna infrastruktura)

Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpadkov 
je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:

– zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevze-
manje in zbiranje,

– zemljišča in objekti zbiralnic.
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Za izvajanje javne službe prevoz komunalnih odpadkov je 
potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:

– zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
– zemljišča, objekti in naprave za razvrščanje,
– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.

VIII. NADZOR

36. člen
(pristojnosti nadzora)

Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja 
pristojni organ.

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je 
predvidena globa za prekršek, opravlja pristojni Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo (MIRED). Za vsako kršitev iz odloka 
inšpektor z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Izvajalec javne službe je dolžan opozarjati uporabnike 

na novosti iz odloka šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.

38. člen
Izvajalec javne službe mora prilagoditi velikost posod 

za zbiranje komunalnih odpadkov in obračun storitve javne 
službe za uporabnika po tem odloku v roku največ dveh 
letih po uveljavitvi tega odloka. Po prilagoditvi vseh posod 
za zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku, izvaja-
lec prilagodi obračun izvajanja javne službe istočasno za 
vse uporabnike. Obračun se do takrat vrši nespremenjeno, 
namesto manjšega števila odvozov mešanih komunalnih 
odpadkov iz zbirnih mest, se izvede odvoz povečanega 
volumna ločenih frakcij.

39. člen
Izvajalec javne službe mora preskrbeti uporabnikom po-

sode za ločene frakcije v roku dveh let po uveljavitvi tega 
odloka. Embalažo in mešane komunalne odpadke odvaža izva-
jalec javne službe na 14 dni do odločitve občine za uveljavitev 
določb 5. člena tega odloka.

40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni 
list RS, št. 125/08) in Sklep o spremenjenem načinu odvo-
za komunalnih odpadkov v Občini Brezovica (Uradni list RS, 
št. 79/11).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-24/2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2566. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje 
in čiščenje javnih površin na območju Občine 
Brezovica

Na podlagi 16. in 126. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja in (Uradni 
list RS, št. 41/04, 20/06, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 
3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 
86/04, 44/05, 40/06, 108/09, 45/10, 9/11) ter 16. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 13. seji dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje 

javnih površin na območju Občine Brezovica

A – SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok vsebuje področja občinskih cest, postopek nji-
hove kategorizacije, upravljanje in graditev ter vzdrževanje 
in varstvo občinskih cest in prometa na njih, določitev gospo-
darske javne službe za »vzdrževanje občinskih javnih cest« 
in »urejanje in čiščenje javnih površin«, postopke in pogoje 
za poseganje v občinske ceste in druge javne površine ter 
zagotavljanje njihovega varstva, inšpekcijsko nadzorstvo nad 
občinskimi cestami in drugimi površinami ter kaznovanje kršitev 
tega odloka, druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih 
cest in drugih javnih površin.

Ta odlok vsebuje naslednja poglavja:
A – splošne določbe;
B – občinske ceste;
C – vzdrževanje drugih javnih površin;
D – izdajanje soglasij in dovoljenj;
E – inšpekcijsko nadzorstvo občinskih cest;
F – prehodne in končne določbe.

2. člen
(pristojni organ)

Pristojni organ za izvajanje tega odloka, je organ občinske 
uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe. Gospo-
darsko javno službo v Občini Brezovica opravlja izvajalec, ki ga 
s sklepom določi občinski svet na predlog župana.

3. člen
(javne ceste in javno dobro)

(1) Občinske javne ceste so javno dobro v lasti občine 
in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti la-
stninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic, 
razen v primerih, določenih z zakonom.

(2) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in 
na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, 
namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravljanje 
takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) po pogojih in postop-
ku iz zakona in tega odloka pridobiti posebno pravico uporabe. 
Smiselno enako velja za druge javne površine po tem odloku.

4. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste na območju občine se načrtujejo, projekti-
rajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo 
predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signali-
zacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja 
del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, 
ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo 
rednega vzdrževanja javnih cest, Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, predvsem IX. In XI. poglavje) in ta odlok.

5. člen
(druge javne površine)

(1) Druge javne površine po tem odloku so vse površine, 
ki imajo značaj javnega dobra v lasti občine in ne sodijo med 
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ceste v smislu Zakona o cestah ter jih delno ali v celoti ne 
vzdržujejo ali upravljajo izvajalci drugih javnih služb. Druge 
javne površine so praviloma parki, drevoredi, zelenice in drugi 
javni nasadi, igrišča in podobne rekreacijske površine, površine 
namenjene pešcem, ki niso kategorizirane kot javne ceste, in 
podobne površine v lasti občine, ki so prosto dostopne vsa-
komur pod enakimi pogoji in njihovo vzdrževanje načeloma 
bremeni občinski proračun.

(2) Kot druge javne površine se obravnavajo tudi povr-
šine, ki sicer nimajo statusa javnega dobra in se ne glede na 
lastnino, začasno, do ureditve v skladu s prostorskimi akti, 
na podlagi ustreznega pravnega akta, uporabljajo za javne 
namene.

6. člen
(smiselna uporaba zakona)

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso 
neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni 
uporabi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in na njem 
temelječih predpisih.

B – OBČINSKE CESTE

I. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

7. člen
(občinske ceste)

Občinska cesta je cesta, ki jo občina v skladu z merili o 
kategorizaciji občinskih cest, razglasi za javno cesto določene 
kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod 
pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.

8. člen
(kategorizirane občinske ceste)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in 
javne poti.

(2) Kategorizirana občinska cesta je dovoljena za cestni 
promet, če ni s prometnim znakom določeno drugače.

(3) Občina lahko določi tudi podkategorije občinskih cest.

9. člen
(nekategorizirane prometne površine)

Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, na 
kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skla-
du z Zakonom o cestah in predpisi, ki urejajo pravila cestnega 
prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec.

10. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet z 
odlokom na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za 
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za katego-
rizacijo javnih cest.

11. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne 
površine, se določijo po postopku iz 10. člena.

(2) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste odloči občinski svet na predlog župana po predhodni 
uskladitvi z Direkcijo republike Slovenije za ceste.

(3) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v takšnem sklepu.

(4) Spremembe kategorizacije občinskih cest se pravilo-
ma opravijo, kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine 
in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
v prihodnjih letih.

12. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste ostane 
iste kategorije.

13. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za 
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

(3) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali 
njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o 
njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski 
svet na predlog župana.

14. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni pro-

met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste 
predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

(2) O prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste 
odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa 
se opravi po postopku iz 10. člena tega odloka.

15. člen
(turistične, planinske in druge poti)

(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih, planinske 
poti in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih 
cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih 
in drugih spomenikov ali znamenitosti ali dostopu do planinskih 
koč in vrhov, dostopu do kmetijskih površin in drugih površin 
oziroma nepremičnin, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega 
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov in znamenitosti, lahko pa 
tudi drugih virov.

16. člen
(opredelitev kategorije javnih poti)

(1) Kategorija javne poti določa funkcijo javne ceste, ki jo 
ima za prometno povezovanje v določenem prostoru, ter njene 
tehnične in druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in za 
okolje čim manj obremenjujoče odvijanje prometa v prostoru.

(2) Kot občinska javna pot se lahko kategorizira vsaka 
dostopna cesta znotraj naselja ali povezava med naselji, ki:

– izkazuje javno rabo in interes in
– tehnično ustreza nemotenemu odvijanju prometa (širina 

vozišča je vsaj 3,5 m v utrjeni makadamski ali boljši izvedbi, širi-
na je v izjemnih primerih s soglasjem občine lahko tudi manjša) 
ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

a. predstavlja povezavo naselij ali delov naselij v občini in 
ne izpolnjuje predpisanih meril za lokalno cesto;

b. znotraj naselja oziroma v posameznem območju občine 
je njena pretežna funkcija dostop do zaključenih prostorskih 
enot (stanovanjske soseske, individualne gradnje, bloki, indu-
strijske cone, nakupovalni in drugi centri);

c. predstavlja dostopno cesto do objektov turističnega 
pomena;
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d. predstavlja drugo dostopno cesto do objektov občega 
pomena (vodno zajetje ipd.).

II. GRADITEV OBČINSKIH CEST

17. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene 
z upoštevanjem predpisov o varstvu okolja in tako, da bodo 
škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih 
čim manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objek-
tu soseda, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega 
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ali na drug, z 
zakonom določen način, zemljišče odkupi, razlasti ali ustanovi 
stvarna služnost za takšno izvedbo.

18. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo 
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih 
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja. Njihova širina se 
določi skladno z občinskimi planskimi akti (3,5 m, 4,5 m, 5 m, 
6 m ipd.).

(2) Občina lahko ob vseh kategoriziranih javnih cestah na 
območju občine (republiške in občinske ceste) v planskih aktih 
določi širino varovalnih pasov, s katerimi spremeni namensko 
rabo (transportni namen) in s tem zagotovi zemljišča, ki so po-
trebna za ureditev zemljiškoknjižnega stanja (brezplačni prenos 
zemljišč, odkup ali razlastitev zemljišč).

(3) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste 
in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objek-
tov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine zunaj 
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge 
prometne površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti.

(4) Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, 
da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposob-
nostjo gibanja.

19. člen
(upravna dovoljenja za rekonstrukcijo občinskih cest)
Za rekonstrukcijo občinske ceste ob izpolnjevanju enakih 

pogojev, ki jih za rekonstrukcijo državne ceste določa zakon, ni 
potrebno dovoljenje za poseg v prostor.

20. člen
(pridobitev zemljišč)

(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali 
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom 
na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi 
nepremičnini še pred pravnomočnostjo postopka razlastitve 
ali druge omejitve lastninske pravice ta pravica odvzame ali 
omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in 
lastnikom te nepremičnine.

(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremič-
ninah, ki so v lasti drugih oseb, kot pa določa prvi odstavek 
3. člena tega odloka, se lahko lastninska pravica odvzame ali 
omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem 
postopku razlastitve, določenem v Zakonu o urejanju prostora.

21. člen
(gradnja obračališč za avtobuse in avtobusnih postajališč)

(1) Obračališča za avtobuse na rednih linijah se praviloma 
urejajo izven vozišča. Avtobusna postajališča na glavni cesti 
morajo biti zunaj vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pri-
stojni organ v soglasju z občinskim inšpektorjem pristojnim 
za ceste ter po posvetovanju s policijo po presoji okoliščin, 
pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za 
ureditev avtobusnega postajališča na vozišču glavne ceste. Če 
ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo 
prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste 
pristojni organ določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč 
in obračališč, ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

22. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v ali 

ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati 
svoje objekte in naprave v občinski cesti, morajo o tem obvestiti 
pristojni organ najmanj 15 dni pred začetkom del, da ta lahko 
svoja nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstruk-
cijo teh objektov in naprav in mu dati na razpolago načrte in 
podatke, potrebne za uskladitev del.

(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi 
za pristojni organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske 
ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov 
in naprav v ali ob cestnem telesu.

(3) Občinski svet sprejme na predlog upravljavca ali vzdr-
ževalca občinskih cest splošne tehnične pogoje za izvedbo 
prekopov javnih cest in vzpostavitev prekopov v prvotno stanje.

23. člen
(koncesija za gradnjo občinske ceste)

Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi 
koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej. Po-
samezni primer podelitve take koncesije se uredi z odlokom.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

24. člen
(plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim 
se določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih 
cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika 
njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na predlog 
župana, ki pripravi predlog ob sodelovanju izvajalca.

(2) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega 
plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za prihodnje leto in 
ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvaja-
nju gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega 
tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni plan razvoja 
in vzdrževanja občinskih cest sprejme občinski svet.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na 
občinskih cestah, ki so potrebni zaradi naravnih in drugih ne-
sreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje 
posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb, 
odpravljanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in 
izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za 
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja 
občinskih cest po tem planu.

(4) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega na-
slednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslo-
vanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.

25. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest 
opravlja pristojni organ.

(2) Te naloge obsegajo zlasti:
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca za redno vzdrže-

vanje občinskih cest;
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– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

(3) Naloge pristojnega organa (javna oziroma druga po-
oblastila), ki se lahko na predlog pristojnega organa s poobla-
stilom občinskega sveta in v skladu z zakonom ali v obliki po-
sebnega odloka delno oziroma v celoti prenesejo na izvajalce 
rednega vzdrževanja občinskih cest, so:

– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in za-
gotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah (kataster 
cest oziroma baza cestnih podatkov s katastrom prometne 
signalizacije);

– izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– izvajanje postopkov za oddajanje del na občinskih ce-
stah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi pred-
pisov o javnih naročilih;

– vodenje postopkov za določitev mej javne ceste;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 

obdelava zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 

priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo po območju 
občine;

– naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občin-
skih cest in prometa na njih;

– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, do-
ločenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje 
prometa na njih.

(4) S tem odlokom se na izvajalca prenašajo javna oziro-
ma druga pooblastila iz pete, sedme in osme alineje prejšnjega 
odstavka.

(5) V primeru prenosa nalog iz prejšnjega odstavka tega 
člena na izvajalca se strošek izvajanja le-teh ter višino nado-
mestil, ki jih je izvajalec upravičen zaračunavati, določi v obliki 
tarife oziroma cenika, ki jo na obrazloženo pobudo izvajalca in 
predlog župana sprejme občinski svet.

(6) Naloge pristojnega organa v zvezi z investicijami v 
občinske ceste, so lahko skladno z aktom o organizaciji na de-
lovnem področju upravnih organov delno ali v celoti prenesene 
na druge občinske organe.

(7) Pristojni organ izvaja tudi naloge nadzora nad stanjem 
občinskih cest in nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug 
organ.

26. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu občine.

IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

27. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdr-
ževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena 
za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževa-
nja, predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvi-
janje prometa.

(2) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo 
varno odvijanje prometa;

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob 
morebitni stavki;

3. če ne prične s pluženjem takoj, ko so za to izpolnjeni po-
goji iz predpisa, ki ureja vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah;

4. če pluženja ne izvede na način ali v rokih iz predpisa, 
ki ureja vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah;

5. če ne prične s posipavanjem takoj, ko so za to izpol-
njeni pogoji po predpisih, ki urejajo vrsto vzdrževalnih del na 
javnih cestah.

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest.

28. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna gospo-
darska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje kategori-
ziranih občinskih cest in vodenje ter organiziranje postopkov 
njihovega obnavljanja (vodenje investicij).

(2) Javna služba iz prvega odstavka obsega tudi izvajanje 
dejavnosti vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in vode-
nje ter organiziranje postopkov njihovega obnavljanja ob narav-
nih nesrečah (neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno) in 
drugih izrednih oziroma nepredvidenih dogodkih. V teh primerih 
je izvajalec dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih 
je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do 
hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče pa 
je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano pro-
metno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste 
ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.

29. člen
(financiranje javne službe)

Javna služba se financira iz proračuna občine v skladu z 
letnim planom.

Vsi prihodki javne službe so prihodki občinskega prora-
čuna. Način nakazila prihodkov in porabo sredstev se določi 
v pogodbi.

30. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizi-
ranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 
cestnega sveta občinske ceste, skrbi pristojni organ.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo 
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

31. člen
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste za-
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste 
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med 
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predla-
gatelj preusmeritve prometa.

32. člen
(čiščenje javnih cest in izvajanje drugih javnih služb)
(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v 

prometnih konicah lahko pristojni organ določi:
– območje najpomembnejših prometnih površin (cest, 

ulic, trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovo-
ljeno opravljati njihovega čiščenja;

– obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih 
površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih 
odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;

– območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
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(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest pristojni organ 
lahko začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne 
ceste.

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

V. VARSTVO OBČINSKIH CEST

33. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob 
občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega 
organa.

(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s pre-
dlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi 
varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve 
zaradi prihodnjega razvoja prometa.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas 
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za 
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih v tem 
odloku.

(5) Varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestišča, 
je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti  10 m,
– pri javni poti  5 m.
(6) V nobenem primeru pa ni dovoljen kakršen koli trajni 

poseg lastnika nepremičnine v pas, ki se od roba cestišča 
nahaja 1,5 m.

(7) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za 
območja, ki so drugače urejena s prostorskimi akti.

34. člen
(polje preglednosti)

(1) Javne ceste morajo imeti omogočeno polje pregle-
dnosti, ki se zagotovi ne glede na lastnino ceste in ne glede na 
last obcestnih ograj, živih mej ali dreves. Lastniki zemljišč so 
dolžni vzdrževati svoje žive meje in drevesa ob kategoriziranih 
cestah.

(2) Višina obcestne ograje/žive meje v 2 m širokem varo-
valnem pasu (merjeno od roba asfalta) ob vseh kategoriziranih 
lokalnih cestah, javnih poteh v občini, sme biti največ 80 cm, 
odmik od roba asfalta/utrjenega makadama je najmanj 1 m. 
Obcestne ograje/žive meje izven 2 m širokega varovalnega 
pasu in v primeru da ne ovirajo preglednosti so lahko tudi višje.

(3) Pri novih postavitvah/zasaditvah obcestnih ograj/živih 
mej je obvezna prilagoditev le teh s sosednjimi.

(4) Postavitev obcestnih ogledal je dovoljena v skraj-
nem primeru, če kljub pravilno postavljenim/urejenim obce-
stnim ograjam/živim mejam ni mogoče zagotoviti preglednosti 
in vključevanja cestnega prometa na prednostno cesto. O 
postavitvi ogledala ob kategoriziranih občinskih cestah odlo-
či občinska uprava na pobudo krajanov, policije, upravljavca 
ceste in občine. Plačnik postavitve in vzdrževanja obcestnih 
ogledal so zainteresirani krajani za posamezne priključke ali 
Občina za priključke kategoriziranih občinskih cest. Dovoljenje 
za postavitev in vzdrževanje ogledala izda upravljavec ali od 
njega pooblaščen vzdrževalec cest.

(5) V primeru, da so obcestne ograje/žive meje/drevesa 
na cestnem zemljišču, zanje skrbi upravljavec ali od njega 
pooblaščen vzdrževalec ceste.

35. člen
(prepovedi poseganja v javne občinske 

ceste/površine/objekte)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno posegati/zaseda-

ti ali izvajati kakršnakoli dela na občinski javni cesti/površi-
ni/objektu ali njenem delu, ki lahko poškoduje/onesnaži ali kako 
drugače ogroža cesto/javne površine/objekte.

Stroške, ki lahko nastanejo posledično zaradi zavarova-
nja, odstranitve ovire na cesti/površini/objektu in drugih posle-
dic prepovedanih dejanj, nosi tisti, ki jih je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
a. odvajati posredno ali neposredno na cesto vodo, od-

plake in druge tekočine;
b. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo iz 

streh zasebnih objektov;
c. odmetavati sneg na cesto;
d. ovirati odtekanje vode s ceste;
e. z drugimi nedovoljenimi snovmi polivati/posipati javno 

cesto/površino/objekt (staro olje ipd.);
f. voziti/ustavljati/parkirati na/po bankinah, površinah za 

kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za 
vožnjo z vozili, razen če sta vožnja, ustavljanje in parkiranje na 
njih izrecno dovoljeni;

g. posegati na zemljišču v varovalnem cestnem pasu – 
postaviti/montirati/betonirati ograjo, zasaditi živo mejo, drevje, 
trto ali druge visoke nasade/poljščine, nameščati ali odlagati 
na/ob cesti les, opeko odpadni ali drug material/predmete, če 
se s tem poslabša/onemogoči preglednost ceste ali drugače 
ovira/ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena ure-
jenost;

h. nameščati/uporabljati na/ob cesti luči ali druge svetlob-
ne naprave, ki lahko ovirajo/ogrožajo promet;

i. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug ma-
terial;

j. nameščati na cesto kakršnekoli predmete, ki ovirajo 
varno odvijanje prometa;

k. poškodovati prometno signalizacijo;
l. graditi in uporabljati nelegalne cestne priključke;
m. puščati/metati na cesto kakršnekoli predmete, razsipati 

po cesti sipek material ali kako drugače onesnaževati cesto;
n. puščati na cesto živali brez nadzorstva, pasti živino na 

cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
o. zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive 

snovi;
p. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kme-

tijsko orodje in stroje;
r. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete 

kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele 
tovora.

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami 34. in 35. člena.

(4) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki ravna v nasprotju z določbami 34. in 35. člena, njihova 
odgovorna oseba pa globo z 200 EUR.

36. člen
(opravljanje del ob občinski cesti in posebna uporaba  

javne površine)
(1) Dovoljenje pristojnega občinskega organa je potrebno 

tudi za vse omejitve javne uporabe javnih cest in drugih javnih 
površin, kot jo zlasti terja:

– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje grad-
bišč;

– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
– postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in druga 

oblika širjenja gostinskega, trgovskega ali drugega poslovanja;
– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev.
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(2) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik 
ali drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov, mora 
izvajalec del speljati prehod za pešce pod odrom. Prehod za 
pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen 
ter urejen po veljavnih predpisih, tako da je hoja varna.

(3) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, 
tudi če so izven javnih površin, vendar vplivajo na odvijanje 
prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma 
izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdr-
ževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. 
Pristojni organ lahko pred izdajo dovoljenja za uporabo javne 
ceste oziroma javne površine od stranke zahteva predložitev 
strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.

(4) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa globo z 200 EUR.

(6) Z globo 1000 EUR se kaznuje investitor objektov ali 
naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o namera-
vanih delih ne obvesti pristojnega organa ali če mu ne da na 
razpolago potrebnih podatkov in načrtov, kolikor je investitor 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki opravlja samostojno dejavnost, se odgovorna oseba 
kaznuje z globo 200 EUR.

(7) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pri-
stojnega organa, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije 
občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev 
drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravo-
časne medsebojne uskladitve del.

37. člen
(obveznost plačila komunalne takse)

Za uporabo javnih cest in drugih javnih površin po 
36. členu se plačuje predpisana komunalna taksa.

38. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu  

občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ce-

ste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine 
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega tele-
sa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora 
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega 
organa za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, 
ki jih določa soglasje.

39. člen
(posebni parkirni prostori)

(1) Občinski svet lahko določi varovane parkirne prostore 
ter druge posebne parkirne prostore, za katerih uporabo se pod 
splošnimi pogoji plačuje parkirnina. Upravljanje takih parkirišč 
se obravnava kot izbirna lokalna gospodarska javna služba, 
pri čemer se varovanje parkirišč izvaja preko podelitve kon-
cesije osebi zasebnega prava, pobiranje parkirnine na drugih 
posebnih parkirnih prostorih pa se izvaja v režiji. Tarife in pogoji 
upravljanja se uredijo na podlagi koncesijskega akta oziroma 
odloka o javni službi v režiji.

(2) Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih ter 
fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti in tarife 
za njihovo uporabo lahko določi župan, ki tudi odda te prostore 
v uporabo s pogodbo v postopku, določenim z zakonom. Po-
stopek oddaje vodi pristojni organ.

(3) Rezervirane parkirne prostore za potrebe avtošol, 
postajališč za avtotaksi vozila, rezervirane parkirne prostore za 
invalide in druge posebne parkirne prostore (npr. za službene 
potrebe zdravstvenih in socialnih ustanov ter upravnih organov) 
in njihovega uporabnika lahko določi pristojni organ. Razmerja 
se uredijo s pogodbo.

(4) Občina lahko zaračuna takso oziroma drugo obliko 
plačila (npr. parkirnina) za parkiranje na za ta namen določenih 
javnih površinah. Parkirne površine, vrsta in način določitve se 
določijo s posebnim odlokom.

40. člen
(rezervirani parkirni prostori za invalide)

(1) Rezervirani parkirni prostori za invalide so lahko oseb-
ni. Osebni parkirni prostor se uredi na javni površini v nepo-
sredni bližini stalnega prebivališča invalidne osebe, ki sama 
upravlja prilagojeno motorno vozilo, če prebivališče take osebe 
ne razpolaga s funkcionalno površino, ki bi jo bilo mogoče za 
to prednostno posebej urediti, na podlagi izdanega dovoljenja 
pristojnega organa.

(2) Na vertikalni signalizaciji osebnega rezerviranega 
parkirnega prostora za invalida se označi registrska številka 
osebnega avtomobila, ki je edino pooblaščeno za uporabo 
takega prostora, uporabnik pa zanj ne plačuje komunalne takse 
in stroškov ureditve in vzdrževanja.

(3) Občinski svet lahko s pravilnikom uredi podrobne 
pogoje in postopek za urejanje osebnih parkirnih prostorov za 
invalide, njihovo evidenco, oznake in druge zadeve, potrebne 
za izvajanje določb tega člena.

41. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-
ločene v skladu z določbo drugega odstavka 17. člena tega 
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni organ določi 
ob obstoječih cestah, ta organ na podlagi postopka določenega 
z zakonom odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje te 
dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav 
za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe 
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo z naročilom, ki ga 
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti 
je potrebno soglasje pristojnega organa.

42. člen
(prehod za vozila)

(1) Kdor si želi zagotoviti nemoteno uporabo priključka za 
prehod vozil, v primeru da mora pri tem prečkati javni pločnik 
ali da ga sicer pri uporabi priključka ovirajo morebiti parkirana 
vozila na občinski cesti, lahko pridobi dovoljenje pristojnega 
organa za enotno označitev zakonito urejenega priključka z 
napisom »prehod za vozila« in ustrezno signalizacijo, ki mu 
zagotavlja tako nemoteno prečkanje pločnika, kot prepoveduje 
parkiranje vseh vozil oziroma onemogočanje prehoda vozil na 
območju priključka.

(2) Občinski svet lahko s pravilnikom določi natančne 
pogoje in postopek za izvajanje določb prvega odstavka tega 
člena, vključno z enotno označitvijo prehodov za vozila.

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki označi 
prehod za vozila, brez dovoljenja pristojnega organa.

(4) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki označi prehod za vozila, brez dovoljenja pristojnega 
organa, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

VI. UKREPI ZA VARSTVO PROMETA  
NA OBČINSKIH CESTAH

43. člen
(dovoljenje za zaporo občinske ceste)

(1) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 10 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih 
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se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času 
trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo 
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ce-
ste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in 
trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, 
predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turi-
stično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami.

(2) Vloga se izda v skladu z Zakonom o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10).

44. člen
(prometna ureditev na posameznih območjih)

(1) O določitvi območij umirjenega prometa, območij za 
pešce in območij umirjene hitrosti odloča pristojni organ upra-
vljavca skupaj z izvajalcem javne službe.

(2) Z odlokom iz prvega odstavka se župana pooblasti, da 
za ustrezna območja sprejme načrt prometne ureditve, s kate-
rim se celovito določi popolna prometna signalizacija na njih.

(3) Ob sprejemanju ukrepov, za katere je župan poobla-
ščen s predpisom o varnosti v cestnem prometu v naseljih, je 
župan dolžan določiti tudi potrebno prometno signalizacijo, kar 
je županova pristojnost tudi ob pomembnejših oziroma večjih 
spremembah prometnega režima.

O drugih spremembah v prometni signalizaciji odloča 
pristojni organ.

(4) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki postavi 
prometno signalizacijo brez dovoljenja pristojnega organa.

(5) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki postavi prometno signalizacijo brez dovoljenja pristoj-
nega organa, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

C – VZDRŽEVANJE DRUGIH JAVNIH POVRŠIN

I. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

45. člen
(gospodarska javna služba)

Vzdrževanje drugih javnih površin se izvaja v okviru go-
spodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin.

46. člen
(izvajalec gospodarske javne službe)

Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstav-
ka je fizična ali pravna oseba, ki si pridobi koncesijo za urejanje 
in čiščenje javnih površin (izvajalec). Gospodarsko javno služ-
bo v Občini Brezovica opravlja izvajalec, ki ga s sklepom določi 
občinski svet na predlog župana.

47. člen
(vsebina javne službe)

(1) Urejanje in vzdrževanje javnih površin predstavlja:
a. vzdrževanje javnih prometnih površin oziroma trgov 

in ulic v naseljih komunalnega značaja, ter pripadajoče infra-
strukture prometnih površin po merilih, ki veljajo za javne ceste 
ter drugih javnih površin v obsegu in v časovnih presledkih, 
določenih z gospodarskim planom javne službe;

b. čiščenje, pometanje in pranje javnih cest ter praznje-
nje in vzdrževanje košev za smeti, kot elementov komunalne 
opreme na javnih krajih;

c. vzdrževanje in tekoče urejanje parkov, drevoredov, ze-
lenic in drugih javnih nasadov oziroma javnih površin, zlasti pa:

– negovanje in obnavljanje gozdnega in parkovnega drev-
ja, grmičevja, cvetličnih nasadov in trat;

– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkov-
nih rastlin oziroma ogrožajo zdravje ljudi;

– varstvo rastlin pred požarom, mrazom, sušo, poplavo, 
rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami;

– čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov 
ter po posledicah elementarnih nezgod;

– vzdrževanje in obnavljanje poti, meteorne kanalizacije, 
ograj, vodometov, klopi, posod za odpadke, igral in drugih ele-
mentov komunalne opreme;

– postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih na-
pisov (prepovedi, usmerjanje in podobno) na javnih površinah;

d. tekoče in interventno vzdrževanje in obnovo tlakov, 
robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja in drugih elementov 
prometnih površin, postavljanje in obnavljanje talne in vertikal-
ne signalizacije (razen svetlobne), skrb za pravilno vegetacijo, 
postavljanje in vzdrževanje elementov komunalne opreme, po-
stavljene na ali ob vzdrževanih površinah ter vodenje ustreznih 
katastrov in evidenc;

e. priprava programov investicijskega vzdrževanja in dru-
gih zahtevnejših posegov in organizacije njihove izvedbe po 
dogovoru z pristojnim organom.

(2) Izvajalec ureja in vzdržuje tudi tiste površine, ki pred-
stavljajo funkcionalno celoto s parkom, zelenico, prometno 
oziroma drugo površino, za katere vzdrževanje je pooblaščen, 
če je za to podan javni interes ter elemente komunalne opreme 
na teh površinah.

(3) Služba obsega tudi strokovna opravila, potrebna za 
pravočasno pripravo pogojev za tekoče vzdrževanje javnih 
površin in urejanje nasadov na njih.

(4) V to gospodarsko javno službo sodi tudi vzdrževanje 
in urejanje posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, ra-
stočih v naseljih na javnih površinah.

48. člen
(financiranje javne službe in njen letni plan)

(1) Služba se financira iz proračuna v skladu z njenim 
letnim planom in plani izvajalca. S temi akti morajo biti znotraj 
letnega plana javne službe ločeno obravnavane javne ceste ter 
druge javne površine. Poleg tega mora biti v planu podan ločen 
prikaz predvidenih rednih vzdrževalnih del ter obnovitvenih del.

(2) Z letnim planom javne službe se določa obseg opra-
vljanja javne službe po posameznih njenih sestavinah in pro-
storu ter periodičnost opravljanja posameznih rednih opravil.

49. člen
(javno dobro)

Javni parki, javna igrišča in druge javne površine, ki so 
predmet obravnave po tem poglavju odloka, so javno dobro 
v lasti občine in jih nihče ne more odtujiti niti jim spreminjati 
namembnost brez odločitve občinskega sveta.

50. člen
(javna pooblastila)

Pristojni organ določa pogoje in daje soglasja k dovolje-
njem za posege v prostor in okolje, ki zadevajo površine, ki 
jih vzdržuje izvajalec. Ta pristojnost se lahko na način in pod 
pogoji iz tretjega odstavka 25. člena prenese na izvajalca.

51. člen
(kataster drugih javnih površin)

(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo 
za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in 
vodenje katastra drugih javnih površin ki jih vzdržuje, po vr-
stah in namenih uporabe, kataster dreves in drugih nasajenih 
rastlin, evidenco elementov komunalne opreme ter evidenco 
nad začasno uporabo teh površin za druge namene oziroma 
o posegih vanje.

(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega kata-
stra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo 
obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanjem 
katastra ureja pogodba.

(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine 
Brezovica in se vodi skladno s predpisi in usklajeno s standardi 
in normativi geografskega informacijskega sistema.
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(4) Kataster podatkov se vodi v digitalni obliki, izvajalec ga 
občini posreduje najmanj enkrat letno oziroma dodatno po potrebi.

(5) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra 
osebam, ki za to izkažejo pravni upravičeni interes, in sicer v 
obsegu izkazanega upravičenega pravnega interesa.

(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati 
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti 
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Infor-
macije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec 
slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje 
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem 
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posre-
dovanje informacij javnega značaja.

II. JAVNA SNAGA

52. člen
(prireditve na prostem)

(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev 
in aktivnosti na prostem so dolžni mesto prireditve opremiti z 
ustreznimi ”ločenimi” posodami oziroma koši za odpadke.

(2) Po končani prireditvi mora prireditelj prireditveni pro-
stor očistiti in odpadke pripraviti tako, da jih v 24 urah po 
zaključku prireditve izvajalec javne službe ravnanje z odpadki 
lahko odpelje na odlagališče.

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z globo 800 EUR se kaznuje pravna oseba, samostoj-
ni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 200 EUR.

53. člen
(javni objekti)

(1) Izvajalec na površinah, ki jih vzdržuje, in upravljavci 
tržnic, sejmišč, igrišč, avtobusnih in železniških postaj in po-
stajališč, parkov in parkirišč, ulic, pločnikov in drugih površin, 
namenjenih prostemu dostopu javnosti, morajo na površinah, 
ki jih vzdržujejo oziroma upravljajo, zagotoviti stalno čistočo 
ter zagotoviti redno praznjenje tipiziranih košev za odpadke 
in se z izvajalcem javne službe ravnanje z odpadki dogovoriti 
za ustrezen odvoz odpadkov, če to ni urejeno neposredno po 
splošnih pogojih delovanja te javne službe.

(2) Oseba iz prvega odstavka je dolžna na površine, ki 
jih vzdržuje oziroma upravlja, namestiti potrebno število košev 
oziroma tipiziranih posod za odpadke, jih redno vzdrževati in 
sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi.

(3) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

54. člen
(odgovornost za javno snago)

(1) Če izvajalec vzdrževanja oziroma upravljavec površi-
ne oziroma objekta ne zagotovi čistoče skladno s predhodnim 
členom, lahko pristojni nadzorni organ odredi izvajanje ukrepov 
za vzdrževanje čistoče ustreznemu izvajalcu, praviloma izva-
jalcu javne službe ravnanja z odpadki.

(2) V primeru poškodovanja posod mora škodo poravnati 
tisti, ki jo je s svojim ravnanjem povzročil.

III. VAROVANJE DRUGIH JAVNIH POVRŠIN

55. člen
(namembnost)

(1) Druge javne površine se smejo uporabljati samo za 
namene, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni s 
prostorskimi akti ali drugimi odločitvami občinskega sveta. Na 

njih je pod pogoji iz tega odloka in veljavne zakonodaje mogoče 
pridobiti posebno pravico uporabe.

(2) Brez soglasja župana ni mogoče pridobiti posebne 
pravice uporabe za igrišča in za urejene zelene površine.

(3) Na javnih površinah, ki niso temu namenjene, je zlasti 
prepovedano:

– vožnja in parkiranje motornih vozil;
– postavljanje ali hramba večjih predmetov ali kakršnih 

koli količin odpadnega ali uporabnega materiala;
– prosto gibanje psov in drugih domačih živali ter onesna-

ževanje z njihovimi iztrebki;
– lomljenje drevja ali grmovja, trganje cvetlic ali poškodo-

vanje živih mej;
– poškodovanje klopi, košev za smeti, igral, posod s cve-

tjem, svetilk ali drugih elementov komunalne opreme.
(4) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za tiste povr-

šine iz prejšnjega odstavka, ki jih upravljajo ali so v lasti javnih 
subjektov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.

(5) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

(6) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa za 200 EUR.

56. člen
(urejanje površin v urbanih naseljih)

(1) Skupne površine v uporabi lastnikov objektov v urba-
nih naseljih, ki jih za potrebe izvajanja tega člena in 52. člena 
tega odloka predstavlja ureditveno območje občine, z izjemo 
kmetijskih in gozdnih površin na tem območju, morajo lastniki 
objektov urejati in vzdrževati skladno z ureditvijo, ki jo narekujejo 
prostorski akti, zlasti pa skladno z načrti ureditve zelenih površin.

(2) Lastnik, uporabnik ali upravnik večstanovanjskega 
objekta, h kateremu pripada zelena površina, ki je ne vzdržuje 
izvajalec (skupne površine, vezane na objekte in/oziroma v 
uporabi lastnikov objektov), je odgovoren za njeno vzdrževanje 
v skladu z načrti ureditve zelenih površin in strokovnimi horti-
kulturnimi pravili.

(3) Oseba iz drugega odstavka je tudi odgovorna za 
stanje teh površin, s tem da na teh površinah brez ustreznega 
upravnega dovoljenja ne sme postavljati začasnih objektov 
(barak, drvarnic, nadstrešnic), ne sme dopustiti kurjenja, od-
laganja ali skladiščenja odpadnega ali drugega materiala ter 
opravljanja gospodarske dejavnosti.

(4) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

57. člen
(varovanje drevja v urbanih naseljih)

(1) Drevja na urbanih območjih ni dovoljeno sekati brez 
dovoljenja pristojnega organa. Dovoljenje ni potrebno za seka-
nje sadnega in nizkega okrasnega drevja.

(2) Dovoljenje se izda na podlagi gozdarskega oziroma 
hortikulturnega strokovnega mnenja.

(3) Dovoljenje ni potrebno za poseke na javnih površinah, 
ki jih izvede izvajalec v primerih, ko drevo zaradi preraščenosti, 
fizičnega propada, naravnih katastrof in drugih razlogov ogroža 
osebe, infrastrukturo, varnost cestnega prometa ali premože-
nja. O takih primerih je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti 
pristojni organ.

(4) Za izdajo dovoljenja za posek drevesa ni potrebno 
mnenje iz drugega odstavka v primerih, ko drevo ali nasad nista 
posebej zaščitena in ne rasteta na meji funkcionalne površine 
objekta ter gre istočasno za primer:

– da s posekom soglašajo lastniki večinskega dela objek-
ta, h kateremu funkcionalna površina pripada ali

– da je posek utemeljen zaradi varovanja zdravja oseb.
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(5) Stroški poseka bremenijo:
– na javnih površinah – proračun;
– na funkcionalnih površinah objektov in na površinah v 

lastnini – lastnike objektov oziroma površin.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v 

nasprotju z določbami tega člena.
(7) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-

stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

58. člen
(odstranitev zapuščenih vozil)

Zapuščena vozila in neregistrirana vozila ni dovoljeno 
puščati na javnih cestah in javnih površinah/parkiriščih. Poo-
blaščena oseba občinskega nadzora skladno z Odlokom o rav-
nanju z zapuščenimi vozili z odločbo odredi odstranitev vozila.

59. člen
(neupravičena uporaba javnih površin)

(1) Ob neupravičeni uporabi javne površine lahko poobla-
ščena oseba občinskega nadzora izda odredbo o:

– takojšnji odstranitvi parkiranega vozila;
– takojšnji odstranitvi postavljenih predmetov ali mate-

riala.
(2) Ukrepi iz prvega odstavka se izvedejo na stroške 

tistega, ki jih je povzročil s prepovedanim ravnanjem, kolikor 
ti nastanejo.

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje lastnik oziroma uporab-
nik vozila, ki ne odstrani vozila, kljub temu, da je bila odrejena 
odstranitev vozila v skladu s prvo alineo prvega odstavka tega 
člena.

(4) Z globo 200 EUR se kaznuje lastnik postavljenih 
predmetov ali materiala, ki ga ne odstrani, kljub temu, da je bila 
odrejena odstranitev predmetov ali materiala v skladu z drugo 
alineo prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ne odstrani predmetov ali materiala, kljub 
temu, da je bila odrejena odstranitev predmetov ali materiala 
v skladu z drugo alineo prvega odstavka tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

60. člen
(urejenost površin)

(1) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na 
občinske ceste ali druge javne površine so dolžni svoje nepre-
mičnine urejati in vzdrževati v skladu z ureditvijo, predpisano 
v prostorskih načrtih, skladno z načrti ureditve zelenih površin 
oziroma jih čistiti, hortikulturno urejati in vzdrževati tako, da so 
urejenega videza, da morebitno drevje ali žive meje ne motijo 
preglednosti ceste in se ne razraščajo na občinske ceste ali 
dele cest ali druge javne površine, da na njih ni smeti ali drugih 
odpadkov ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od stan-
darda urejenosti sosednjih površin.

(2) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(3) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

D – IZDAJANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ

61. člen
(postopek za izdajo soglasij oziroma dovoljenj)

(1) Vlogi za izdajo soglasja za podiranje dreves, spravilo 
lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih 
del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, ki bi 

lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali po-
večala stroške njenega vzdrževanja prosilec, če z zakonom ni 
določeno drugače, priloži:

– kopijo katastrskega načrta in zemljiškoknjižni izpisek ter
– prikaz oziroma opis nameravanega posega.
(2) Vlogi za izdajo dovoljenja iz 33. člena mora prosilec, 

če z zakonom ni določeno drugače, priložiti:
– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen gra-

fični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe ceste ali 
druge javne površine;

– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne 
ceste oziroma druge javne površine povrnil v prejšnje stanje 
do določenega roka ter da bo prekopano javno cesto v primeru 
posedanja vzdrževal na svoje stroške še najmanj v zakonsko 
določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje).

(3) V izdanem dovoljenju po vlogi iz drugega odstavka 
pristojni organ predpiše zlasti: rok dokončanja del na javni po-
vršini, način zavarovanja gradbišča, delno ali popolno zaporo 
javne ceste za promet pešcev ali vozil na motorni pogon in 
obvozne smeri, nadzor nad vzpostavitvijo ceste oziroma druge 
javne površine v prejšnje stanje.

V dovoljenju pristojni organ lahko ob upoštevanju vseh 
okoliščin primera, določi:

– da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v noč-
nem času oziroma izven prometnih konic;

– da bo namesto upoštevanja izjave iz druge alinee dru-
gega odstavka sam, vendar na stroške prosilca in ob upošte-
vanju predpisov o javnih naročilih poskrbel za povrnitev javne 
ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje;

– da mora prosilec po povrnitvi v prejšnje stanje pridobiti 
strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki ga posebej 
določi pristojni organ.

(4) Za večje posege v javne ceste in druge javne površine, 
predvsem za večja vzdolžna prekopavanja cest, lahko pristojni 
organ z dovoljenjem zahteva preplastitev celotne širine vozišča 
ali preplastitev celotnega voznega pasu, po katerem se izvaja 
poseg. Pred izdajo dovoljenja pristojni organ kot jamstvo za 
dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin primera 
zahteva garancijo banke ali drug ustrezni inštrument zavaro-
vanja. Če prosilec ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja 
oziroma iz dovoljenja, potrebna dela opravi na njegove stroške 
izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.

(5) Vlogi iz 57. člena je potrebno, če z zakonom ni dolo-
čeno drugače, priložiti kopijo katastrskega načrta in zemljiško-
knjižni izpisek parcele, na kateri stoji drevo ali nasad, soglasje 
lastnikov in sosedov, če je drevo na parcelni meji.

(6) V upravnih zadevah iz tega odloka odloča, razen ko 
je to z javnim pooblastilom preneseno na upravljavca, na prvi 
stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, soglasje) pristojni organ, 
na drugi stopnji pa župan, če ni v zakonu določeno drugače.

(7) Upravljavec je pogoje za izdajo dovoljenj oziroma so-
glasij, ko ta odloča na prvi stopnji dolžan predhodno uskladiti z 
občino, slednja pa ima pravico pred izdajo dovoljenja oziroma 
soglasja seznaniti se z le-tem.

E – INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

62. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Izvajanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih 
cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nad-
zira Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

F – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(komisija za tehnično urejanje prometa)

Župan lahko imenuje in razrešuje izmed strokovnjakov 
člane Komisije za tehnično urejanje prometa, ki strokovno pro-
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učuje razmere in presoja predloge ukrepov s področja urejanja 
prometa, predvsem glede tehničnega urejanja cest, signalizaci-
je in drugih vprašanj, ki se nanašajo na urejanje cest. Komisija 
nudi svoja strokovna stališča županu, pristojnemu organu in 
drugim telesom pred sprejemom ustreznih odločitev.

64. člen
(objekti brez pisnega soglasja)

V roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka, morajo vsi 
lastniki oziroma uporabniki objektov, ki so postavljeni, brez pi-
snega dovoljenja, na javnih površinah v lasti Občine Brezovica, 
te objekte odstraniti oziroma pridobiti pisno dovoljenje.

65. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/98), Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 87/02), Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah 
(Uradni list RS, št. 106/05).

66. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 03/2012/SK
Brezovica, dne 19. aprila 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2567. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini 
Brezovica

Na podlagi 16. in 126. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 41/04, 20/06, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 
3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 
86/04, 44/05, 40/06, 108/09, 45/10, 9/11) ter 16. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 13. seji dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K 
o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki 

so potrebna za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih 
površin in varnega prometa v zimskih razmerah.

(2) Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, 
poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno 
odvijanje prometa.

2. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija 

ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja jav-
nih cest in ostalih prometnih površin, kot obvezne gospodarske 
javne službe na območju Občine Brezovica.

3. člen
(1) Zimska služba se opravlja na občinskih kategorizi-

ranih lokalnih cestah, javnih poteh in drugih javnih prometnih 
površinah (pločniki oziroma površine za pešce, avtobusna po-
stajališča, intervencijske poti, javna parkirišča in drugi podobni 
objekti), ki jo izvajata izvajalec in zavezanci.

(2) Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, sta-
novanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi 
najemniki.

II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

4. člen
V zimsko službo spadajo naslednja vzdrževalna dela na 

kategoriziranih občinskih javnih cestah in drugih javnih površi-
nah, pločnikih:

a) zagotavljanje in postavljanje potrebnega števila prome-
tnih znakov, obvestil in snežnih kolov;

b) posipanje s snovmi za preprečevanje poledice;
c) pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega;
d) odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, 

ki ogrožajo varnost ljudi in stvari;
e) čiščenje avtobusnih površin, križišč in prehodov za 

pešce;
f) čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in 

požarno varnost;
g) čiščenje cestnih odtokov in požiralnikov v času odjuge;
h) čiščenje zasneženih prometnih znakov;
i) obveščanje javnosti o stanju cest;
j) druge naloge, katere omogočajo v zimskem času nemo-

ten promet na kategoriziranih občinskih cestah in drugih javnih 
prometnih površinah.

III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE

5. člen
(1) Gospodarsko javno službo v Občini Brezovica na ob-

činskih kategoriziranih lokalnih cestah, javnih poteh in drugih 
javnih prometnih površinah izvaja izvajalec, ki ga s sklepom 
določi občinski svet na predlog župana.

(2) Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske 
službe ter Občine Brezovica se uredijo s pogodbo. Pogodba z 
izbranim ponudnikom se lahko sklene za obdobje največ štirih 
let in jo je po preteku tega časa možno podaljšati.

6. člen
(1) Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. ok-

tobra izdelati operativni načrt zimske službe, ki obsega popis 
vseh površin in objektov na katerih se izvaja zimska služba in 
ga predložiti v sprejem pristojni službi občinske uprave.

(2) Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se 
določi zlasti:

a) organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgo-
vornosti izvajalca zimske službe,

b) razpored pripravljalnih del,
c) načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov 

in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
d) razpored mehanizacije, opreme, materiala za posipa-

nje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
e) dežurstva, druge obveznosti, stopnja pripravljenosti in 

razpored delovnih skupin,
f) načrt posipanja proti poledici in odstranjevanje snega,
g) mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob ne-

ugodnih razmerah na cestah.
(3) Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 

15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje 
zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.

7. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
a) izdelati izvedbeni program zimske službe in predložiti 

v potrditev županu občine;
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b) redno vzdrževati naprave in opremo potrebno za zim-
sko službo;

c) skrbeti za skladiščenje zadostne količine posipnega 
materiala in soli;

d) uvajanje ekološko primernejših postopkov in materialov 
za posipavanje;

e) izvajati zimsko službo po potrjenem izvedbenem pro-
gramu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteoro-
loškimi napovedmi;

f) posipati ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko 
se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih 
odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi pre-
ventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih 
se lahko pričakuje poledica. Pri posipanju se izvajalec obnaša 
gospodarno in ekološko;

g) prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko 
ga zapade 10 cm na cestiščih. Višino snega ugotavlja izvajalec 
sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske 
uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec ob-
činske uprave je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi 
pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prvem stavku;

h) organizira 24-urno stalno dežurno službo;
i) izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo 

zimsko sezono.
Vse ostale podrobnosti se definira v operativnem pro-

gramu.

8. člen
(1) Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati 

prioritete iz operativnega plana zimske službe:
I. prioriteta: lokalne ceste, ceste kjer vozijo redne linije 

avtobusov in linije šolskih prevozov,
II. prioriteta: javne poti,
III. prioriteta: druge ceste v javni rabi, avtobusna postaja-

lišča, parkirišča in ostale javne površine.
(2) Natančen prioritetni vrstni red v tem členu pripravi 

strokovna služba občine ob sodelovanju krajevnih skupnosti.
(3) Delo na cestah I. prioritete poteka tako, da je prevo-

znost ob delovnih dneh zagotovljena od 5. ure zjutraj. Začasni 
zastoji v odvijanju prometa kot posledica prekomernih snežnih 
padavin so možni predvsem v času med 23. in 5. uro zjutraj ter 
v dela prostih dni.

(4) Ceste II. prioritete se praviloma usposobijo do 14. ure. 
Stalno odvijanje prometa je omogočeno z uporabo verig.

(5) Na cestah III. prioritete so možni tudi daljši zastoji v 
odvijanju prometa, vendar praviloma ne daljši od 24 ur.

9. člen
(1) Sneg mora biti odstranjen z vozišča tako, da je cesti-

šče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 
3 m.

(2) Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na 
pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m oziroma je v 
takem primeru potrebno poskrbeti za odvoz snega.

(3) Če zaradi ožine cest odrivanje snega s plugom ni mo-
goče, je izvajalec zimske službe dolžan na drug način odstraniti 
sneg z vozišča, pločnikov, mostov in drugih javnih površin.

(4) Sneg se pluži na mesta kjer je prostor, ne glede na 
lastnike zemljišča.

(5) Sneg mora biti odstranjen do 5. ure oziroma najka-
sneje 24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem 
vrstnem redu, oziroma takoj, ko so podani pogoji iz sedme 
točke 7. člena tega odloka.

10. člen
(1) Izvajalci so dolžni posipati ceste in druge javne površi-

ne tudi preventivno ob pričakovanju poledice, ob pojavu poledi-
ce, po meteorološki napovedi ali ob nastanku “snežne deske”.

(2) Izbira uporabljenih materialov in način posipanja sta 
odvisna od strokovne presoje glede na vsakokratne okoliščine 
v skladu z 8. členom tega odloka.

11. člen
Izvajalec zimske službe je odškodninsko odgovoren za 

povzročeno škodo, nastalo zaradi njegovega nepravilnega ali 
malomarnega ravnanja.. Podrobnosti glede nastale škode na 
infrastrukturi in škodi povzročeni tretjim osebam se uredijo s 
pogodbo.

12. člen
(1) Vsa postajališča avtobusnega prometa (redni, šolski, 

mestni avtobusi) morajo biti očiščena v celoti.
(2) Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč in na 

podobnih lokacijah kjer narinjen sneg ovira proste poti za pe-
šce, se sneg odpelje.

13. člen
Naloge župana na področju zimske službe so:
a) potrdi operativni načrt zimske službe;
b) spremlja izvajanje sprejetega operativnega načrta;
c) zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem 

načrtu.

IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH 
RAZMER

14. člen
(1) Objekti, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža 

varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrže-
valne snegobrane. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki me-
teornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je 
treba odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega 
in ledenih sveč s streh je potrebno hodnik za pešce oziroma 
cestišče ustrezno zavarovati.

(2) Pri odstranjevanju snega iz javnih in zasebnih prome-
tnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin je prepo-
vedano odmetavati sneg na druge javne prometne površine. 
Sneg se mora odlagati na robu vozišča ali na mestu, kjer ne 
ovira hoje in prometa vozil, pri čemer mora biti zagotovljeno 
odvodnjavanje.

(3) V času odstranjevanja snega s površin so lastniki vozil 
dolžni odstraniti svoja vozila iz javnih prometnih površin.

(4) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, mo-
rajo biti dostopni ob vsakem času.

(5) Zavezanci iz drugega odstavka 3. člena tega odloka 
so dolžni okoli svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna po-
vršina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:

a) sproti odstraniti ledene sveče s strehe in žlebov pri 
čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce;

b) skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki 
meteornih voda;

c) skrbeti, da so na strehah nameščeni snegolovi, ki 
preprečujejo padanje snega na javno cesto ali drugo javno 
površino;

d) odstraniti novozapadli sneg iz površin za pešce, par-
kirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 
7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko 
zapade 10 cm snega;

e) odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za inter-
vencije in požarno varnost.

15. člen
Če pooblaščena oseba nadzora ugotovi, da zavezanci 

niso opravili svojih obveznosti iz 15. člena tega odloka, odredi 
odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezan-
ca. Opravljena storitev finančno bremeni zavezanca.

16. člen
(1) Površine za pešce se ob snegu in poledici posipajo s 

soljo ali peskom, izjemoma z drugimi ustreznimi snovmi.
(2) Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, 

smetmi ali drugim nasipnim materialom.
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(3) Na delih cest, kjer se pogosto pojavlja poledica, se 
namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki opozarja na 
nevarnost.

17. člen
Po koncu zimskega obdobja je potrebno skladno s 

3. členom tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov 
(peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo, začasno 
prometno opremo, cestne naprave in druge ureditve za zava-
rovanje ceste in prometa v zimskem času.

V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN

18. člen
(1) V času izrednih snežnih padavin ali ob velikih odjug, 

župan lahko poleg izvajalca zimske službe aktivira občinski 
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne 
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Brezovica.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena, ukrepanje in 
nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame Občinski štab 
za civilno zaščito.

VI. NADZOR

19. člen
(1) Izvajanje določb tega odloka in določb predpisov o 

javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, 
nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

(2) Občinska uprava po pooblastilu župana opravlja kvali-
tetni in količinski nadzor in daje izvajalcu pobude za izboljšanje 
organizacije dela.

VII. KAZENSKI DOLOČBI

20. člen
(1) Z globo 425,00 EUR se kaznuje izvajalec zimske 

službe, ki stori prekršek iz 7., 8., 9., 12., 17. in 18. člena tega 
odloka.

(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 7., 8., 9., 12., 
17. in 18. člena tega odloka.

21. člen
(1) Z globo 150,00 EUR se kaznuje za prekršek posa-

meznik ali zavezanec, ki ravna v nasprotju z določbami 15. in 
17. člena to je predvsem:

a) ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane 
poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če 
zapade od 10 do 15 cm snega;

b) ne odstrani snega, ki je padel s strehe, ali je bil odstra-
njen s streh na pločnike;

c) ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov;
d) ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posi-

panje drug material razen soli in peska;
e) odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že 

odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne 
jarke;

f) ne pritrdi snegolovov na strehah tam, kjer obstaja ne-
varnost, da pade z njih sneg;

g) ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah;
h) ne postavi znaka za nevarnost pred odstranjevanjem 

snega s strehe in ledenih sveč s strehe ali žlebov;
i) odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena.
(2) Z denarno kaznijo 500 EUR se kaznuje za prekršek 

pravna oseba, podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 150 EUR se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

VIII. KONČNA DOLOČBA

22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica (Uradni list RS, 
št. 86/98).

23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 04/2012/SK
Brezovica, dne 19. aprila 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2568. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini 
Brezovica

Na podlagi 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08 
Odl. US: U-I-295/05-38, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 
– ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 7/11 Odl. US: 
U-I-144/09-13, 39/11 – ZJZ-E, 47/11 Odl. US: U-I-119/10-6), 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 7/03, 86/04, 44/05, 40/06, 108/09, 45/10, 9/11) ter 
16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) 
je Občinski svet Občine Brezovica na 13. seji dne 14. 6. 2012 
sprejel

O D L O K 
o ravnanju z zapuščenimi vozili  

v Občini Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošna ureditev)

S tem odlokom se določajo postopki, pogoji in način odvo-
za, hrambe in predaje zapuščenih ali nepravilno parkiranih vozil 
na javnih površinah, ki predstavljajo oviro v cestnem prometu, 
ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil v Občini Brezovica.

2. člen
(pravni pojmi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-
men:

– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parki-
rano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja 
za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrira-
no in nihče ne skrbi zanj;

– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, 
ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;

– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem 
ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih 
podatkov o lastniku vozila;

– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za za-
puščeno vozilo je policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen 
za nadzor cest (razen na državni cesti zunaj naselja);

– nepravilno parkirano vozilo, za katerega teče postopek 
odstranitve, je vozilo v smislu 243. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa;
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– lastnik nepravilno parkiranega vozila je pravna ali fizična 
oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila;

– cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da 
jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni 
udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in 
drugimi predpisi;

– javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni 
organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil 
za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto 
uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in 
drugimi predpisi;

– nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni 
kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na 
način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega 
prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te 
prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do 
objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, 
avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne).

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak po-
men, kot ga določata zakon, ki ureja varnost cestnega prometa, 
in zakon, ki ureja javne ceste.

3. člen
(pristojnosti)

Redar ali inšpektor ravna z zapuščenimi vozili skladno z 
določili Zakona o varnosti cestnega prometa in tem odlokom.

II. ODSTRANJEVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL

4. člen
(odredba za odstranitev zapuščenega vozila)

Odredba za odstranitev zapuščenega vozila mora vse-
bovati:

– znamko, tip in barvo vozila,
– lokacijo zapuščenega vozila,
– datum zaznave zapuščenega vozila,
– številko in datum izdaje pisne odredbe,
– morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, 

številka motorja itd.).

5. člen
(odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila)

(1) Pooblaščena uradna oseba odredi odstranitev/odvoz 
vozila, ki je parkirano v nasprotju z določbami veljavne cestno 
prometne zakonodaje in tega odloka.

(2) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za od-
stranitev/odvoz nepravilno parkiranega vozila, na podlagi določb 
243. člena Zakona o varnosti v cestnem prometu (v nadaljevanju: 
nepravilno parkirano vozilo) odredi odstranitev/odvoz izvajalcu.

(3) Izvajalec je vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena 
dolžan odstraniti nemudoma po prejemu odredbe.

6. člen
(vozilo za odvoz vozil)

(1) Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz in način od-
voza, mora biti takšno, da se pri odvozu zapuščeno oziroma 
nepravilno parkirano vozilo ne poškoduje.

(2) Pred odvozom zapuščenega vozila oziroma nepravil-
no parkiranega vozila mora izvajalec na kraju samem zapisni-
ško ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo.

7. člen
(odvoz vozil)

(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec, ki ga s skle-
pom določi župan.

(2) Pooblaščeni izvajalec mora dejavnost odvoza vozil 
zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila 
zaradi izvajanja odvoza vozil, je izvajalec dolžan poravnati 
nastalo škodo lastniku vozila.

8. člen
(postopek odvoza vozil)

Na kraju samem, ko občinski redar odreja odstranitev 
vozila, mora pred odstranitvijo vozilo fotografirati, v odredbi pa 
opisati splošno stanje vozila ter navesti vse morebitne poškod-
be na zunanjosti vozila.

9. člen
(izjema pred odvozom vozila)

(1) Občinski redar lahko v izjemnem primeru vozniku krši-
telju naloži znižano plačilo v višini 50 % predpisanega stroška 
odvoza vozila ter ustavi nadaljnji postopek odstranitve vozila.

(2) Za izjemen primer gre, če pride voznik kršitelj do svo-
jega vozila po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že odredila 
odstranitev vozila, le-to pa še ni bilo naloženo na pajka.

(3) Plačilo stroška odvoza vozila iz prvega odstavka tega 
člena mora kršitelj plačati takoj.

III. VAROVANJE IN UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL

10. člen
(hramba in varovanje prevzetih zapuščenih vozil)

(1) Izvajalec zagotovi 24-urno hrambo in varovanje pre-
vzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavaro-
vanje za čas hrambe.

(2) Na poslovnem prostoru izvajalca mora biti na vidnem 
mestu označena firma izvajalca, čas poslovanja, cenik in po-
stopek izdajanja zapuščenih vozil.

11. člen
(evidenca prevzetih zapuščenih vozil)

Izvajalec vodi evidenco prevzetih zapuščenih vozil, ki 
mora obsegati podatke iz 4. člena tega odloka in datum ter uro 
prevzema zapuščenega vozila.

12. člen
(prevzem zapuščenih vozil)

(1) Odstranjeno vozilo se vrne lastniku na podlagi oseb-
nega identifikacijskega dokumenta ter listine, s katero dokazuje 
lastništvo in po predložitvi potrdila o plačilu stroškov odstranitve 
in hrambe vozila.

(2) Če stroškov odstranitve in hrambe vozila voznik ne 
poravna, mu pooblaščeni izvajalec vozila ne izda. Stroški od-
stranitve in hrambe vozila so določeni v ceniku.

13. člen
(uničenje zapuščenih vozil)

Če lastnik zapuščenega vozila vozilo ne prevzame v roku 
treh mesecev od izdaje odredbe, se vozilo uniči po določbah 
predpisov, ki urejajo ravnanje z zapuščenimi predmeti.

14. člen
(identifikacija lastnika zapuščenega vozila)

(1) Po preteku treh mesecev ali po lastnikovem prevzemu 
zapuščenega vozila izvajalec obvesti odredbodajalca o more-
bitnih identifikacijskih oznakah odstranjenega zapuščenega 
vozila, zaradi nadaljnjega vodenja postopka o prekršku zoper 
lastnika vozila.

(2) Z globo 600 evrov se kaznuje izvajalec, če ravna 
nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena, odgovorna 
oseba izvajalca pa se kaznuje z globo 200 evrov.

IV. ODGOVORNOST LASTNIKA VOZILA

15. člen
(odgovornost lastnika vozila)

(1) Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni 
mogoče ugotoviti kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik 
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oziroma imetnika pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da 
tega prekrška ni storil.

(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, 
s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali 
samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek od-
govorna oseba.

16. člen
(pristojnosti nadzornih organov)

(1) Redarji in inšpektorji izvajajo nadzor nad izvajanjem 
določb zakona o varnosti cestnega prometa in tega odloka, 
v skladu s svojimi pooblastili, predpisanimi v zakonodaji in v 
tem odloku.

(2) Redarji in inšpektorji vodijo postopek o prekršku in 
odločajo v postopku o prekršku po določbah zakonodaje kot 
prekrškovni organi v skladu s pooblastili, določenimi v prvem 
odstavku tega člena.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ravnanju z zapuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 40/01).

18. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 05/2012/SK
Brezovica, dne 19. aprila 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2569. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
v Občini Brezovica

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 30. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08 in 22/10) 
in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica 
(Uradni list RS, št. 24/96) in 16. člena Statuta Občine Brezovica 
(Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica 
na 13. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o dejavnosti sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina  
v Občini Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

Ta odlok določa način izvajanja izbirne gospodarske jav-
ne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijske-
ga omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: javna služba 
SODO) na območju Občine Brezovica (v nadaljevanju: Občina).

2. člen
(pojmi in izrazi v odloku)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:
– distribucija: je transport zemeljskega plina po lokalnih 

ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odje-
malcev, vendar ne vključuje dobave;

– prenos: je transport zemeljskega plina po omrežju, ki v 
glavnem zajema visokotlačne plinovode, z namenom dostave 
odjemalcem, vendar ne po pridobivalnem cevovodnem omrež-
ju in ne po delu visokotlačnih plinovodov, ki se uporabljajo 
predvsem za lokalno distribucijo zemeljskega plina, vendar ne 
vključuje dobave;

– sistemske storitve: so storitve, ki omogočajo nemoteno, 
zanesljivo in kvalitetno delovanje energetskih sistemov;

– sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljske-
ga plina: je pravna oseba, ki je na podlagi tega odloka določena 
za izvajanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na posameznem 
omrežju in je odgovorna za obratovanje distribucijskega omrež-
ja, zagotavljanje njegovega vzdrževanja in za njegov razvoj na 
danem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi 
ter za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zado-
voljitev razumnih potreb po distribuciji plina;

– omrežnina: je del cene za uporabo plinovodnega omrež-
ja in je namenjen plačevanju izvajanja javne službe iz tega 
odloka in pokrivanju stroškov sistemskih storitev;

– dodatki k omrežnini: so dodatki namenjeni za pokrivanje 
stroškov;

– končni odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki kupuje 
plin za lastno končno uporabo;

– uporabnik omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki iz 
omrežja odjema ali v omrežje oddaja energijo;

– Agencija za energijo: Javna agencija Republike Slove-
nije za energijo.

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, 
ki so izdani na njihovi podlagi.

II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
(opredelitev javne službe)

Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega opera-
terja distribucijskega omrežja zemeljskega plina obsega:

– distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem omrežju 
ter obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja,

– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zago-
tavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,

– ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti 
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in do-
stop do omrežja,

– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim ope-

raterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga uporablja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom za učin-

kovit dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode 

celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov 
pri porabnikih,

– izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja na ob-
močju Občine Brezovica v skladu z občinskimi prostorskimi 
načrti in drugimi ustreznimi akti in dokumentacijo,

– pridobitev projektov, pridobitev gradbenih in drugih 
upravnih dovoljenj za izgradnjo distribucijskih omrežij ter uprav-
nih in drugih dovoljenj za njihovo obratovanje.

4. člen
(območje izvajanja javne službe)

(1) Javna služba SODO iz 1. člena tega odloka se izvaja 
na celotnem območju Občine.
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(2) Izvajalec ima izključno pravico izvajanja javne službe 
SODO na celotne območju Občine.

5. člen
(oskrba z zemeljskim plinom)

Pri izdelavi občinskega prostorskega načrta in občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov mora izdelovalec, kjer je to mo-
goče, prednostno predvideti oskrbo objektov iz sistema oskrbe 
s plinom, v skladu s predhodnimi pogoji in soglasji izvajalca 
javne službe.

III. ORGANIZACIJSKO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

6. člen
(izvajalec javne službe)

(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe SODO v 
javnem podjetju Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., 
Verovškova 62, Ljubljana (izvajalec).

(2) Izvajalcu se za izvajanje javne službe SODO podeli 
pravica izvajanja za obdobje 35 let.

IV. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

7. člen
(omrežnina)

(1) Naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo 
SODO, se financirajo iz omrežnine za distribucijo plina, ki jo 
plačujejo uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.

(2) Višino omrežnin določi izvajalec v skladu z akti, ki jih 
na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. 
Pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS mora pridobiti 
soglasje Agencije za energijo.

(3) Izvajalec zaračunava uporabnikom omrežnino, v skla-
du z Energetskim zakonom, aktom, ki ureja določitev meto-
dologije za določitev obračunavanje omrežnine in kriterijev 
za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina in drugimi predpisi.

8. člen
(drugi prihodki izvajalca)

Izvajalec pridobiva dohodke tudi od priključitev in osta-
lih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega 
operaterja.

V. OBVEZNOSTI IN JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA 
JAVNE SLUŽBE

9. člen
(javna pooblastila)

Izvajalec ima pri izvajanju javne službe poleg javnih po-
oblastil na podlagi zakona tudi naslednja javna pooblastila:

– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina,

– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega 
plina iz distribucijskega omrežja,

– v zvezi z izvajanjem dejavnosti daje v postopku priprave 
prostorskih aktov smernice in mnenja na načrtovane prostorske 
ureditve skladno s predpisi o urejanju prostora, kolikor z zako-
nom ni predpisano drugače,

– določa projektne pogoje in pogoje za priključitev objek-
tov na distribucijsko omrežje pred začetkom izdelave projektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, skladno s predpisi o 
graditvi objektov, kolikor ni z zakonom predpisano drugače,

– daje soglasja k projektnim rešitvam in soglasja h gra-
dnjam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov 
distribucijskih omrežij, skladno s predpisi o graditvi objektov, 
kolikor ni z zakonom predpisano drugače,

– odloča za vsako posamezno priključitev odjemalca na 
distribucijsko omrežje,

– izdaja strokovna mnenja za načrtovane posege v obmo-
čjih varovalnih pasov,

– vodi kataster distribucijskega plinovodnega omrežja 
in naprav v skladu z veljavnimi predpisi, ob uporabi veljavnih 
standardov ter druge evidence.

10. člen
(sistemska obratovalna navodila)

(1) Izvajalec izdaja sistemska obratovalna navodila za 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju: sis-
temska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način 
vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

(2) Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežja z 

namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke obratovanja distribucijskega omrežja v kriznih 

stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko 

omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja 

omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(3) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora 

izvajalec pridobiti soglasje Agencije za energijo, kolikor je tako 
predpisano z zakonom.

(4) Izvajalec mora sistemska obratovalna navodila objaviti 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na način, kot to določajo 
občinski predpisi.

11. člen
(splošni pogoji)

(1) Izvajalec izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v skladu z meto-
dologijo Agencije za energijo. Pred objavo splošnih pogojev je 
potrebno pridobiti soglasje Agencije za energijo, kolikor je tako 
predpisano z zakonom.

(2) Izvajalec mora splošne pogoje objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na način, kot to določajo občinski predpisi.

(3) V splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina 
iz distribucijskega omrežja morajo biti določeni ukrepi varstva 
potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem 
in odjemalcem, zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila 
o spremembi pogodbe in podatkov o omrežnini in cenah, različne 
možnosti plačila ter postopke odločanja o njihovih pritožbah.

12. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)

(1) Izvajalec za plinovodno omrežje vodi kataster distri-
bucijskega omrežja in naprav, ki jih uporablja, vključno z zbirko 
podatkov o uporabnikih in odjemalcih. Podatke o katastru iz-
vajalec posreduje Občini, ki zagotavlja vključitev teh podatkov 
v geografski informacijski sistem Občine.

(2) V katastrih in zbirkah podatkov so le tisti osebni podat-
ki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje ter pogodbe 
o dostopu do distribucijskega omrežja. S temi podatki izvajalec 
ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih je 
dolžan dajati na vpogled samo pristojnemu organu oziroma od 
njega pooblaščenim organom v okviru nadzora in uporabniku 
na njegovo zahtevo v delu, v katerem se nanašajo nanj, ter 
organom, za katere tako določa zakon. Določba tega odstavka 
se ne uporablja za podatke, za katere je treba postopati po do-
ločbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

VI. DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

13. člen
(definicija distribucijskega omrežja)

(1) Distribucijsko omrežje je omrežje, ki služi za transport 
zemeljskega plina po plinovodnem omrežju na območju Občine 
z namenom oskrbe končnih odjemalcev.
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(2) Distribucijsko omrežje med drugim sestavljajo glavni 
plinovodi, priključni plinovodi, merilne in merilno regulacij-
ske postaje, odorirne naprave, naprave za katodno zaščito, 
naprave za daljinski prenos podatkov ter drugi objekti in 
naprave, ki so namenjene oskrbi uporabnikov z zemeljskim 
plinom. Distribucijsko omrežje upravlja in vzdržuje izvajalec, 
z izjemo priključnega plinovoda. Priključni plinovod je pravi-
loma v lasti uporabnika in ga izvajalec vzdržuje na stroške 
lastnika.

(3) Priključni plinovod je plinovod za distribucijo zemelj-
skega plina od glavnega plinovoda do izstopnega mesta z 
vključno glavno plinsko zaporno pipo na koncu priključnega 
plinovoda za posamezno zgradbo.

14. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)

(1) Izvajalec je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko 
omrežje, s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja 
njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposoblje-
nost in varnost delovanja.

(2) Izvajalec bo gradil distribucijsko omrežje na tistem 
območju Občine, kjer je predvidena plinifikacija v skladu z ob-
činskimi prostorskimi akti in mu bo hkrati Agencija za energijo 
zagotovila povrnitev upravičenih stroškov obratovanja v skladu 
z aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in 
kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena stroške 
gradnje in vzdrževanja priključnega plinovoda nosi lastnik, če 
ni dogovorjeno drugače.

VII. PRIKLJUČITEV UPORABNIKA NA OMREŽJE

15. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)

(1) Priključitev uporabnikov na distribucijsko omrežje, ure-
janje pogodbenih razmerij v zvezi s priključitvijo in dostopom 
uporabnika do distribucijskega omrežja, začasna ustavitev ter 
ustavitev distribucije uporabniku po predhodnem obvestilu ali 
brez obvestila in ponovna priključitev se izvajajo pod pogoji in 
na način, kot to določajo Energetski zakon, splošni pogoji za 
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja 
ter sistemska obratovalna navodila.

(2) Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le 
izvajalec.

16. člen
(vloga za priključitev)

(1) Izvajalec mora na podlagi popolne pisne vloge izdati 
odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko 
plinovodno omrežje v roku, določenem s predpisi, ki urejajo 
splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za 
zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih 
pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucij-
skega omrežja.

(2) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja 
odloča Agencija za energijo.

(3) Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan izvajalec 
priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če 
priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sis-
temskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji za dobavo 
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.

17. člen
(povračilo škode)

Izvajalec ima pravico do povračila škode, ki je nastala 
zaradi ravnanj uporabnika omrežja, zaradi katerih mu je ustavil 
distribucijo.

18. člen
(neupravičen odjem)

(1) Samovoljna priključitev objekta ali dela objekta na distri-
bucijsko omrežje ter kasnejši odjem plina brez soglasja izvajalca 
ali na način, ki ni v skladu s tem odlokom in izdanim predhodnim 
ali dokončnim soglasjem, se šteje za neupravičen odjem.

(2) Uporabnik mora izvajalcu plačati vse stroške in povr-
niti vso škodo, ki jo je povzročil z neupravičeno priključitvijo in 
neupravičenim odjemom, skladno z določili splošnih pogojev za 
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.

(3) Izvajalec uporabniku zaračuna neupravičeno uporabo 
distribucijske zmogljivosti in količine zemeljskega plina odvzete 
v času trajanja neupravičenega odjema po cenah veljavnih na 
dan obračuna, in sicer iz cenika Javnega podjetja Energetika 
Ljubljana, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina, postavke iz 
prodajne skupine PS1 in cene za distribucijo zemeljskega plina 
za odjemno skupino C(DK1) iz akta o določitvi omrežnine za 
uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

19. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje  

in uporaba zemeljskega plina)
(1) Na območju Občine, kjer je to mogoče, velja obve-

znost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina 
in uporabe plina.

(2) Obveznost priključitve ne velja v primeru, da objekt v 
celoti uporablja obnovljive vire energije za potrebe ogrevanja in 
priprave sanitarne vode. V primeru, da objekt zadovoljuje potre-
be po ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode samo delno z 
obnovljivimi viri energije, še vedno za preostali del velja obve-
znost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

(3) Obvezno se na distribucijsko omrežje priključujejo 
objekti, ki bodo zgrajeni na območju občine, kjer je omrežje že 
zgrajeno in obstajajo za to tehnične možnosti.

(4) V primeru novogradenj je investitor dolžan na območju 
izvajanja javne službe iz tega odloka, kjer omrežje še ni zgraje-
no, območje pa je po prostorskih načrtih določeno za gradnjo 
plinovodnega omrežja, začasno uporabiti kot vir energije ute-
kočinjen naftni plin (UNP) do izgradnje plinovodnega omrežja. 
Uporabniki UNP iz tega odstavka so se dolžni priključiti na 
plinovodni sistem po pridobljenem uporabnem dovoljenju pli-
novodnega omrežja, na katerega se bodo priključili.

(5) Aktivnosti pri gradnji plinovodnega omrežja in notranje 
plinske napeljave za začasno oskrbo z UNP je treba projek-
tno in izvedbeno predvideti tako, da ob prevezavi zgrajenega 
omrežja na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ni teh-
ničnih ovir oziroma neusklajenosti in nikakršnih finančnih ali 
drugih obveznosti investitorja ali Občine do izvajalca ali lastni-
kov objektov. Konkretna določila poda izvajalec kot sistemski 
operater ob izdaji soglasja za izvedbo začasne oskrbe z UNP.

(6) Vgradnja novega ali zamenjava obstoječega kotla na 
plin s povezanimi deli na plinovodnih instalacijah mora biti pro-
jektirana in izdelana v skladu s sistemskimi obratovalnimi navo-
dili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, pravilnikom o 
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plino-
vodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar, splošnimi 
pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega 
omrežja in posamičnim aktom sistemskega operaterja distri-
bucijskega omrežja zemeljskega plina. Tovrstne obveznosti 
veljajo tako za obstoječe objekte kot za novogradnje.

(7) Obstoječi objekti na območju Občine, ki zamenjujejo 
ali prenavljajo sistem ogrevanja, se morajo priklopiti na dis-
tribucijsko omrežje skladno s splošnimi pogoji za dobavo in 
odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja. Ti objekti 
začnejo uporabljati zemeljski plin ob zamenjavi ali prenovi 
kurilnih naprav.

20. člen
(neodplačno obremenjevanje nepremičnin  

v lasti občine s stvarnimi pravicami)
Obremenjevanje nepremičnin v lasti Občine s stvarnimi 

pravicami in obligacijskimi pravicami za namen gradnje, obrato-
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vanja, dostopa, vzdrževanja ter nadzora plinovodnega omrežja, 
objektov in naprav je neodplačno. Pogodbe se sklepajo v javno 
korist za čas obratovanja infrastrukture v korist lastnika oziroma 
upravljavca posamezne infrastrukture.

VIII. RAZMERJA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE  
DO UPORABNIKOV

21. člen
(pravice uporabnikov)

Uporabniki imajo do izvajalca zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto-

ritev izvajalca,
– do priklopa na distribucijsko omrežje pod pogoji in na 

način, določen v Energetskem zakonu, drugimi predpisi, splo-
šnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribu-
cijskega omrežja ter tem odloku,

– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti 
storitev,

– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi 
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.

22. člen
(dolžnosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo do izvajalca zlasti dolžnost:
– da se v okviru območja izvajanja javne službe SODO 

priključijo na omrežje v skladu z 19. členom tega odloka,
– upoštevati navodila izvajalca in omogočiti neovirano 

opravljanje storitev javne službe,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami,
– omogočiti neoviran dostop do vseh objektov in naprav, 

ki so del infrastrukture javnih služb oziroma so nanjo priklju-
čene,

– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne 
službe oziroma sporočiti izvajalcu javne službe SODO vsako 
spremembo,

– posredovati izvajalcu javne službe SODO potrebne 
podatke za vodenje katastra – zbirk podatkov,

– spoštovati splošne pogoje za dobavo in odjem zemelj-
skega plina iz distribucijska omrežja in skleniti vse ustrezne 
pogodbe, določene v splošnih pogojih za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijska omrežja ter Energetskem 
zakonu.

(2) Če uporabnik storitev izvajalcu, ki ima namen opraviti 
dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne omogoči 
vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega do-
stopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja javne 
službe, izvajalec o tem obvesti pristojno inšpekcijo oziroma 
drug nadzorni organ.

(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo 
izvajalca odredi uporabniku, da zagotovi vse, kar je potrebno 
za izvedbo storitev javne službe.

23. člen
(obveznost lastnika nepremičnine)

(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževa-
nja mora lastnik nepremičnine, preko katere je nujno potreben 
dostop do infrastrukture, dovoliti dostop do infrastrukture.

(2) Za razlastitev in omejitve lastninske pravice na nepre-
mičninah za gradnjo, rekonstrukcijo in izvajanje del ter prevzem 
objektov oziroma zemljišč, ki so potrebni za distribucijo zemelj-
skega plina, se uporabljajo določila Energetskega zakona in 
določila zakona, ki določa urejanje prostora.

(3) Če ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe 
SODO, je uporabnik storitev lastnik nepremičnine ali pri več-
stanovanjski stavbi lastnik posameznega dela nepremičnine, 
na katero se nanaša izvedba storitve. Če je lastnikov nepre-
mičnine več, imajo skupaj nerazdelne pravice in obveznosti 
uporabnika storitev.

IX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI IZVAJALEC  
JAVNE SLUŽBE

24. člen
(pogoji)

Izvajalec mora ves čas izvajanja javne službe SODO 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti mora veljavno licenco za dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,

– biti mora lastnik obstoječe infrastrukture za opravljanje 
gospodarske javne službe oziroma mora imeti z lastnikom skle-
njeno pogodbo o njeni uporabi za čas izvajanja javne službe 
SODO. To določilo ne velja za priključni plinovod.

X. LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJSKEGA 
OMREŽJA

25. člen
(lastništvo in upravljanje distribucijskega omrežja)

Distribucijsko omrežje, ki se nahaja na območju Občine, 
je v lasti Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., ki ga 
tudi upravlja.

26. člen
(odkup objektov in naprav distribucijskega omrežja)
(1) Po prenehanju izvajanja javne službe SODO se lahko 

med Občino in izvajalcem javne službe SODO po tem odloku 
dogovori možnost odkupa distribucijskega omrežja, ki je v lasti 
Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

(2) Vrednost odkupa objektov in naprav distribucijske-
ga omrežja zemeljskega plina predstavlja tržna vrednost teh 
objektov in naprav na dan odkupa, ki jo oceni pooblaščen 
ocenjevalec vrednosti nepremičnin oziroma strojev in opreme.

XI. NADZOR

27. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)

Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni ob-
činski organ, v okviru svojega delovnega področja in zakonskih 
pooblastil ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost 
po samem zakonu.

XII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

28. člen
(višja sila)

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, 
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po uve-
ljavitvi tega odloka in so zunaj volje izvajalca in Občine. Za višjo 
silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne 
nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje 
javne službe ni možno na celotnem območju Občine ali na 
njenem delu na način, kot je določen v tem Odloku.

(2) Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati 
javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih ukrepov in progra-
mom izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo 
višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti 
in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima izvajalec pravico 
zahtevati od Občine povračilo stroškov, ki so nastali zaradi 
opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.

(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin 
lahko župan poleg izvajalca javne službe SODO aktivira tudi 
Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge 
operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini. 
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V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito v 
sodelovanju z izvajalcem javne službe nadzor nad izvaja-
njem ukrepov.

29. člen
(spremenjene okoliščine)

(1) Če nastanejo po uveljavitvi tega odloka okoliščine, ki 
bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti izvajalca in to v 
takšni meri, da bi bila tveganja iz odloka prevaljena pretežno 
ali izključno le na izvajalca, ima izvajalec pravico zahtevati 
spremembo tega odloka.

(2) O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki 
nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju 
javne službe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okolišči-
nam je izvajalec javne službe dolžan izpolnjevati obveznosti 
iz tega odloka.

(3) Kot spremenjene okoliščine se štejejo predvsem:
– če se pogoji izvajanja javne službe SODO zaradi spre-

menjene zakonodaje, podzakonskih aktov, spremembe nor-
mativov ali standardov v času trajanja tega odloka bistveno 
spremenijo,

– če zakon ali podzakonski predpis, posamičen predpis 
ali splošni akt Občine drugače uredi posamezna vprašanja 
glede obveznosti ali pravic izvajalca v zvezi z opravljanjem 
javne službe SODO,

– zmanjšanje števila končnih odjemalcev za več kot 10 %,
– če Agencija za energijo izvajalcu ne bo zagotovila po-

vrnitev upravičenih stroškov obratovanja v skladu z aktom 
o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev 
za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
(prehodne določbe)

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. izvaja javno 
službo SODO na območju Občine na podlagi Odloka o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini 
Brezovica (Uradni list RS, št. 87/02).

31. člen
(končna določba)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v 
Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 87/02).

32. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 007-23/2012
Brezovica, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2570. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo v Občini Brezovica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) 
(Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: 
U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl.US: 
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 

57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04 – ZdZPKG, 
86/04, 7/05 Skl.US: U-I-19/05-5, 23/05-UPB1, 34/05 Odl.US: 
U-I-19/05-11, 44/05, 55/05 – UPB2, 40/06 (51/06 – popr.), 
70/06 – UPB3, 115/06, 139/06 Odl.US: U-I-69/06-16, 3/07 – 
UPB4, 29/07 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl.US: U-I-34/05-
9, 16/08 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 
– ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl.US: U-I-56/08-15, 45/10 – 
ZIntPK, 9/11, 10/11 Odl.US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7, 26/11 
Odl.US: Up-456/10-22, U-I-89/10-16, 29/11 – UPB8, 43/11 Odl.
US: U-I-166/10-8), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 13. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi  

s pitno vodo v Občini Brezovica

1. člen
Dopolni se enajsta alineja 22. člena, ki se glasi:
»– plačevati račune za storitve javne službe v roku, na-

vedenem na računu.
V osmih dneh od prejema račun lahko uporabnik sporoči 

upravljavcu pisni ugovor na obračun. Upravljavec je dolžan 
pisno odgovoriti na ugovor uporabnika v petnajstih dneh in v 
tem času ne sme prekiniti dobave vode.

Če uporabnik v roku ne poda pisnega ugovora in ne plača 
računa, ga upravljavec pisno opozori. Če uporabnik ne plača 
računa niti v 15 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec 
na stroške uporabnika prekine dobavo vode, ter začne posto-
pek izterjave po sodni poti, o čemer mora biti porabnik v samem 
opominu opozorjen.

Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru, 
ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-25/2012
Brezovica, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

KRIŽEVCI

2571. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Križevci

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 
143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list 
RS, št. 35/06 in 41/08), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 32/11) ter 15. člena 
Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) 
je Občinski svet Občine Križevci na 13. redni seji 16. 7. 2012 
sprejel
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O D L O K 
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo  

na območju Občine Križevci

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ljuto-

mer (Uradni list RS, št. 18/10, 53/10) se dopolni drugi odstavek 
1. člena z naslednjim besedilom:

»Občina Križevci zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe 
s pitno vodo na naslednjih območjih:

– OBMOČJE 1: to so območja, kjer občina zagotavlja 
oskrbo s pitno vodo na podlagi določb prvega in drugega 
odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (več kot 5 
prebivalcev/ha (območje z več kot 50 prebivalci) ali povprečna 
zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne vode 
na dan). Gre za območja, kjer je zagotavljanje javne službe 
obvezno, in sicer:

Oznaka 
območja

Aglomeracija Ime 
aglomeracije

naselja

Območje 
O1

669 Berkovci Berkovci
674 Dobrava Dobrava
676 Logarovci Berkovski 

Prelogi
Kokoriči
Logarovci - del

   
688 Logarovci Logarovci - del
695 Grabe pri 

Ljutomeru
Grabe pri 
Ljutomeru - del

701 Lukavci Lukavci - del
702 Stara Nova vas Ključarovci

Boreci
Križevci pri 
Ljutomeru
Iljaševci
Stara Nova vas
Bučečovci - del

704 Lukavci Lukavci - del

– OBMOČJE 2: to so območja, kjer občina zagotavlja 
storitve javne službe, čeprav ne gre za območja iz prvega in 
drugega odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 
(več kot 5 prebivalcev/ha (območje z več kot 50 prebivalci) ali 
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne 
vode na dan). V tem primeru gre za območja, kjer zagotavljanje 
javne službe ni obvezno, in sicer:

Oznaka 
območja

Aglomeracija Ime 
aglomeracije

Naselja

Območje 2   Lukavci – del
Grabe pri 
Ljutomeru – del
Logarovci – del
Gajševci

– OBMOČJE 3: to so območja, kjer se opravlja lastna 
oskrba prebivalcev s pitno vodo ter OBMOČJE 4, to so ob-
močja, kjer občina v prihodnosti načrtuje zagotavljanje javne 
službe oskrbe s pitno vodo, in sicer:

Oznaka 
območja

aglomeracija Ime 
aglomeracije

naselja

O3
in
O4

671 Zasadi Zasadi – del
672 Zasadi Zasadi – del
675 Vučja vas Vučja vas – del
678 Vučja vas Vučja vas – del
683 Bučečovci Bučečovci – del

«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-13/2012-75
Križevci, dne 16. julija 2012

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

2572. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda 
Zdravstveni Dom Ljutomer

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list 
RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter 7., 
8. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Križevci 
na 13. redni seji dne 16. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda 
Zdravstveni Dom Ljutomer

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda 

Zdravstveni dom Ljutomer (Uradni list RS, št. 89/07 in 107/09) 
se spremeni drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:

»Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejav-
nost

86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost

86.230 Zobozdravstvena dejavnost
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.«

2. člen
V prvem odstavku 8. člena odloka se dodajo naslednje 

alineje:
»– antikoagulantna ambulantna dejavnost,
– specialistična kardiološka dejavnost,
– fizioterapija in medicinska masaža,
– diabetološka dejavnost in
– rentgenološka dejavnost.«

3. člen
V 10. členu se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda mora najkasneje štiri mesece pred iztekom 

mandata obvestiti ustanoviteljice in druge, ki izvolijo oziroma 
imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda, o datumu prene-
hanja mandata, zaradi začetka postopkov za izvolitev oziroma 
imenovanje novih članov sveta.«

4. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in dejavnost v roku dveh 

mesecev po uveljavitvi tega odloka.
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5. člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin in Uradnem 

listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi, uporabljati pa se začne petnajsti dan po zadnji objavi.

Št. 032-01-13/2012-85
Križevci, dne 16. julija 2012

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

2573. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05 in 120/05), Statuta Občine Križevci (Uradni list 
RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci 
na 13. redni seji dne 16. 7. 2012 sprejel

S K L E P
o višini ekonomske cene Vrtca Križevci

1. Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša me-
sečno po otroku od 1. 9. 2012 dalje:

– v prvi starostni skupini ----------------------- 386,92 EUR
– v drugi starostni skupini --------------------- 295,99 EUR.
2. Mesečno znašajo stroški živil znotraj cene 26,54 EUR, 

materialni stroški 36,30 EUR.
3. Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotno-

sti) se zniža cena za stroške neporabljenih živil. Tako znižana 
cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije 
Občina Križevci.

4. V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 
15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in 
na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50 % z odločbo o plačilu 
vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške nepora-
bljenih živil).

5. V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, 
starši plačajo samo za dneve, ko je otrok prisoten v vrtcu. Za 
dneve v teh mesecih, ko je otrok odsoten, pa ne plačajo nič. 
Odsotnost otroka mora biti vnaprej javljena. Kolikor imajo starši 
v vrtec vključenih več otrok hkrati, velja to določilo samo za 
najstarejšega otroka in za mlajšega otroka, za katerega plačajo 
30 % določenega plačilnega razreda, za vse druge otroke, ki so 
za starše brezplačni, pa ne.

(določilo pod 4. in 5. točko velja samo za starše s stalnim 
bivališčem v Občini Križevci).

6. Občina Križevci bo v odobrenih oddelkih zagotavljala 
finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število 
otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v 
oddelku in maksimalnim normativnim številom.

7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep 
Občinskega sveta Občine Križevci št. 032-01/11-28 z dne 7. 7. 
2011.

8. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
se začne uporabljati od 1. 9. 2012.

Št. 032-01-13/12-87
Križevci, dne 23. julija 2012

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

LJUBLJANA

2574. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova

Na podlagi 56. in 61. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 9. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje zadrževalnika Brdnikova

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za območje zadrževalnika Brdnikova (v nadaljevanju: 
OPPN), ki vsebuje:

– območje OPPN;
– vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora;
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor;
– načrt parcelacije;
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine;
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje narave, varstvo 

okolja in naravnih dobrin;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
– dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in 

tehničnih rešitev;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve;
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, po-
goje za gradnjo objektov, ureditve za zaščito pred poplava-
mi, ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo, 
rekonstrukcije, prestavitve in odstranitve prometne, okoljske, 
energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture na 
območju OPPN.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka;
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje 

grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz občinskega prostorskega načrta 

MOL – izvedbeni del  M 1:5000
2. Načrt območja OPPN
2.1 Katastrski načrt s prikazom območja 

OPPN (list 2.1.1, list 2.1.2)  M 1:2000
2.2. Geodetski načrt s prikazom območja 

OPPN (list 2.2.1, list 2.2.2)  M 1:2000
2.3 Načrt obodne parcelacije, parcelacije 

zemljišč in zakoličbe objektov na 
katastrskem načrtu (list 2.3.1, list 2.3.2)  M 1:2000
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2.4 Načrt obodne parcelacije, parcelacije 
zemljišč in zakoličbe objektov na 
geodetskem načrtu (list 2.4.1, list 2.4.2) M 1:2000

2.5 Površine, namenjene javnemu dobru, na 
katastrskem načrtu  M 1:5000

2.6 Površine, namenjene javnemu dobru, na 
geodetskem načrtu  M 1:5000

3. Načrt umestitve načrtovanih ureditev v 
prostor

3.1 Ureditvena situacija (list 3.1.1, list 3.1.2, 
list 3.1.3)  M 1:1000

3.2 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav 
(list 3.2.1, list 3.2.2, list 3.2.3)  M 1:1000

3.3 Prometno tehnična situacija  M 1:1000
3.4 Detajl zaporničnega objekta  M 1: 250
3.5 Prerezi Brdnikove ulice in Poti za Brdom

(list 3.5.1, list 3.5.2, list 3.5.3, list 3.5.4)  M 1: 500/50
3.6 Načrt odstranitve objektov  M 1:1000
4. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 

urejanja prostora
4.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

enotami urejanja prostora  M 1: 5000
4.2 Prikaz poplavne nevarnosti  M 1: 5000.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega akta;
2. prikaz stanja v prostoru;
3. strokovne podlage;
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN;
6. okoljsko poročilo;
7. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verov-
škova 64, Ljubljana, pod številko projekta 6827, v juniju 2012.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(obseg)

(1) Območje OPPN v velikosti 69 ha 13 ar 25 m² obsega 
površino zadrževalnika Brdnikova, vključno z razlivno povr-
šino stoletnih vod zadrževalnika, površine za ureditev brežin 
Glinščice in njenih pritokov od prečkanja avtocestnega odseka 
Šentvid–Koseze do izliva v Gradaščico, površine za ureditev 
javnih cest in parkirišč ter površine zadrževalnika ob Poti na 
Brdo oziroma Brdnikovi ulici, zadrževalnika ob Tehnološkem 
parku in v stranski dolini Brda ob Poti za Brdom, vse s pripada-
jočimi ureditvami prometne, okoljske, energetske in elektronsko 
komunikacijske infrastrukture.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele ze-
mljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:

– katastrska občina Brdo (2682) – cele parcele: 1196, 
1232/2, 1233/1, 1233/2, 1234/1, 1234/2, 1234/3, 1234/4, 
1234/5, 1234/6, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1234/11, 
1234/12, 1234/13, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1239, 1240, 
1241/5, 1242, 1243/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1245/6, 1245/8, 
1246, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 
1248/6, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 
1251/1, 1251/2, 1251/3, 1252/1, 1252/3, 1252/4, 1253, 1254, 
1256, 1258, 1259, 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1285/4, 1424/2, 
1448/2, 1451/4, 1452/1, 1452/2, 1453, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 

1455/1, 1455/2, 1455/3, 1455/4, 1455/5, 1455/6, 1455/7, 
1455/8, 1455/9, 1455/10, 1455/11, 1455/12, 1455/13, 1455/14, 
1456, 1457, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460, 1462, 1463, 1464, 
1465, 1466/1, 1466/2, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1467/4, 1469/1, 
1469/2, 1469/3, 1470/1, 1470/2, 1471/1, 1471/2, 1472/1, 
1472/2, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1474/2, 1474/3, 1475/1, 
1475/2, 1475/3, 1475/4, 1475/5, 1475/6, 1476/1, 1476/2, 
1476/3, 1476/4, 1477, 1478, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1696, 
1700, 1709, 1811, 1815, 1549/2, 1549/4, 1550/2, 1551/2, 
1689/2, 1690/26, 1690/27, 1690/28, 1693/6, 1694/2, 1695/1, 
1695/3, 1698/1, 1698/2, 1699/1, 1699/2, 1701/1, 1701/2, 
1701/3, 1702/1, 1702/2, 1702/3, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 
1704/1, 1704/3, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 1705/5, 
1705/6, 1705/7, 1708/1, 1710/4, 1710/5, 1814/2, 1814/4, 
1866/1, 1866/3, 1867/3, 1867/7, 1867/8, 1867/9, 1867/10, 
1867/11, 1887/3, 1887/5, 1889/1, 1892/2, 1893/3, 1893/4, 
1893/5, 1893/6, 1894/2; in deli parcel: 1195, 1245/1, 1255, 
1257, 1261, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1264/1, 1285/1, 1285/2, 
1285/5, 1402/2, 1402/3, 1404/1, 1421/1, 1422/1, 1424/1, 1425, 
1426, 1427/1, 1427/2, 1428, 1439, 1440, 1446, 1447, 1448/1, 
1451/2, 1451/3, 1461, 1482/3, 1540/4, 1540/6, 1546/2, 1547/2, 
1549/3, 1550/1, 1551/1, 1552/1, 1688/1, 1689/1, 1690/1, 
1690/3, 1693/3, 1694/1, 1695/2, 1695/4, 1697/1, 1704/2, 
1704/4, 1706, 1707/1, 1707/2, 1708/3, 1710/1, 1710/2, 1710/3, 
1712/1, 1712/2, 1721/3, 1721/4, 1724/1, 1724/2, 1724/3, 
1812/1, 1812/2, 1814/1, 1814/3, 1814/12, 1814/13, 1816/1, 
1818, 1819, 1820, 1821, 1823/2, 1824/1, 1852/2, 1866/2, 
1866/7, 1866/11, 1887/1, 1887/4, 1889/6, 1889/7, 1889/8, 
1892/1, 1893/7, 1894/3, 1902/7, 2203;

– katastrska občina Dravlje (1738) – deli parcel: 1638/3, 
1638/4, 1640/1, 1678/8;

– katastrska občina Vič (1723) cele parcele: 944, 1208/5, 
1208/25, 1210/2, 1211/1, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1212/4, 
1217, 1213, 1214, 1215, 1216, 2003/1; in deli parcel: 451/1, 
451/2, 451/3, 451/4, 451/9, 503/1, 546/1, 546/2, 546/3, 547/3, 
547/4, 547/5, 547/6, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 
608/1, 644/1, 645/1, 647, 661, 664, 856/1, 863/2, 863/3, 864, 
865, 916, 917/1, 917/3, 919/1, 919/2, 920/2, 921, 922/1, 922/3, 
924, 937, 938, 940/2, 941/16, 941/2, 943/1, 943/2, 943/3, 
943/4, 945, 949, 1218, 1219, 1208/20, 1691/4, 1692/3, 1694/2, 
2007/1;

– katastrska občina Zgornja Šiška (1739) – cele parcele: 
1223/4, 1232/3, 1232/4, 1252/2, 1867/6; in deli parcel: 1231, 
1223/1, 1223/2, 1223/3, 1232/1, 1867/12.

7. člen
(meja)

(1) Meja območja OPPN je vezana na razlivne površine 
stoletnih vod načrtovanih zadrževalnikov, prometno ureditev 
Brdnikove ulice in Poti za Brdom, meje Državnega lokacijskega 
načrta za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje in protipoplav-
ne ureditve vzdolž struge Glinščice dolvodno od Brdnikove 
ulice do izliva v Gradaščico.

(2) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov 
2.1 »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in 2.2 »Ge-
odetski načrt s prikazom območja OPPN«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

8. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi enotami 

urejanja prostora)
(1) Z izgradnjo zadrževalnikov in vseh pripadajočih funkci-

onalnih objektov bo bistveno zmanjšana poplavna ogroženost 
obstoječih stanovanjskih in drugih stavb dolvodno na širšem ur-
baniziranem območju Viča in Rožne doline oziroma jugozaho-
dnega dela Ljubljane na zlivnem območju potoka Glinščice ter 
omogočena varna gradnja stavb na za to načrtovanih območjih.
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(2) Z rekonstrukcijo in korigiranjem križišča Brdnikove 
ulice in Poti za Brdom, odseka Brdnikove ulice proti Večni poti 
in odseka Poti za Brdom od križišča z Brdnikovo ulico v smeri 
proti avtocesti Šentvid–Koseze, bo izboljšana prometna pre-
točnost in varnost na tem delu Ljubljane. Z ureditvijo parkirišča 
bodo ustrezno urejene vstopne točke na POT oziroma Krajinski 
park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

(3) V sklopu rekonstrukcije Brdnikove ulice in Poti za Br-
dom, nadvišanja poti na desnem bregu Glinščice mimo objek-
tov Biotehniške fakultete, rekonstrukcijo kolesarske poti pri vr-
tnariji in gradnjo brvi v liniji Kokaljeve ulice, bodo vzpostavljene 
nove kolesarske in peš povezave med stanovanjskimi območji 
in odprtim zelenim prostorom in območjem krajinskega parka 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

(4) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so razvidne iz grafičnega načrta št. 4.1. »Prikaz vplivov in 
povezav s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

9. člen
(dopustni posegi v območju OPPN)

Na celotnem območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev in vzdrževanje obstoječih objektov in naprav;
– redna vzdrževalna dela ter rekonstrukcije obstoječih 

objektov in naprav;
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov;
– vodnogospodarske ureditve in ureditve za zaščito pred 

poplavami;
– urejanje zelenih in utrjenih površin;
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske 

dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in 

bioloških lastnosti površinskih voda.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

1. Opis načrtovanih ureditev

10. člen
(prostorske enote)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na 42 prostorskih enot.
(2) Prostorske enote C1, C2, C3, C4 in C5 so namenjene 

rekonstrukciji Brdnikove ulice in Poti za Brdom z navezavami 
na obstoječe poljske in gozdne poti ter gradnji parkirišča.

(3) V prostorski enoti P1 so načrtovane ureditve za za-
drževanje in odvajanje padavinske vode z območja stranske 
doline Brda ob Poti za Brdom.

(4) Prostorske enote P2, P3a, P3b, P4, P5a in P16 obse-
gajo obstoječe kmetijske, gozdne in vodne površine.

(5) Prostorska enota P5b obsega zemljišča obstoječih 
stanovanjskih objektov.

(6) V prostorskih enotah P6a in P6b so načrtovani ukrepi 
za zaščito objektov Botaničnega vrta in Biotehniške fakultete 
na levem bregu Glinščice.

(7) V prostorskih enotah P7a, P7b, P8, P9, P10, P11, 
P12 in P13 so načrtovane ureditve vzdolž struge Glinščice za 
zmanjševanje poplavne ogroženosti poselitvenih območij na 
Viču in v Rožni dolini.

(8) V prostorskih enotah P14a in P14b je načrtovana 
odstranitev in novogradnja brvi čez Glinščico.

(9) V prostorski enoti P15 je načrtovana rekultivacija ob-
močja.

(10) Prostorske enote V1a, V1b, V1c, V1d, V1e, V1f, V1g, 
V1h, V2, V3a, V3b, V4a in V4b so območja načrtovanih zadr-
ževalnikov. V prostorskih enotah V4a in V4b je potok Glinščica 
s pritokoma Pržanec in stara Glinščica.

(11) Prostorske enote Z1, Z2 in Z3 obsegajo območje 
POT-i.

2. Zasnova ureditev in dopustni posegi

11. člen
(prostorske enote C1, C2, C3, C4 in C5)

V prostorski enoti C1 je načrtovana rekonstrukcija Brdni-
kove ulice proti Večni poti do mostu čez Glinščico in rekon-
strukcija dela Poti za Brdom z ureditvijo novega križišča. V 
prostorski enoti C2 je načrtovana rekonstrukcija Brdnikove ulice 
od vključno mostu čez Glinščico proti Večni poti. Prostorska 
enota C3 je namenjena ureditvi dostopne poti ob mostu čez 
Glinščico do kmetijskih zemljišč, prostorska enota C5 pa uredi-
tvi parkirišča ob zaporničnem objektu zadrževalnika Brdnikova. 
V prostorski enoti C4 je načrtovana rekonstrukcija dela Poti za 
Brdom v smeri proti avtocesti.

12. člen
(prostorska enota P1)

Predvidene so ureditve za zbiranje in odvajanje padavin-
ske vode proti Glinščici v stranski dolini Brda ob Poti za Brdom. 
Odvodnja padavinskih voda je načrtovana v zaprtem kanalu 
dimenzije f120 cm pod vadbiščem za pse in rekonstruirano Po-
tjo za Brdom neposredno v zadrževalnik Brdnikova. Dopustne 
so ureditve vadbišča za pse v območju ograj brez nasipanja 
terena na območju zadrževalnika.

13. člen
(prostorske enote P2, P4, P5a in P16)

Dopustne so agrarne operacije na kmetijskih zemljiščih, 
vključno z ureditvijo dostopov do zemljišč, in ureditve za zmanj-
šanje poplavne ogroženosti.

14. člen
(prostorska enota P5b)

Dopustna je dozidava obstoječega objekta do 20 % po-
večanja bruto tlorisne površine ali gradnja novega objekta na 
stavbišču poprej odstranjenega objekta. Novi objekt po veli-
kosti lahko presega odstranjeni objekt do 20 % bruto tlorisne 
površine. Gradnja in dozidava objekta sta dovoljeni samo kot 
enkratni poseg na posamičnih obstoječih objektih razpršene 
gradnje. Objekta, ki je bil zgrajen na mestu poprej odstranjene-
ga objekta, ni dopustno dozidati in nadzidati oziroma povečati 
bruto tlorisno površino z rekonstrukcijo.

15. člen
(prostorski enoti P3a in P3b)

Dopustne so ureditve za urejanje vodotoka ali zmanjšanje 
poplavne ogroženosti in ureditve za izboljšanje hidromorfolo-
ških ter bioloških lastnosti površinskih voda.

16. člen
(prostorske enote P6a, P6b, P7a, P7b)

(1) Na območju Botaničnega vrta in Biotehniške fakultete 
na levem bregu Glinščice so predvidena nadvišanja terena 
ter tehnični ukrepi za zaščito pred poplavami. V prostorski 
enoti P7b je načrtovano nadvišanje obrežnih zidov Potoka iz 
Rakovnika do 0,7 m ter ureditev iztoka vode iz depresijskega 
območja zahodno od Botaničnega vrta. Poplavni val Mošenika 
je treba zadržati v depresijskem območju. V prostorskih enotah 
P6a in P7a je načrtovan zemeljski nasip pravokotno na strugo 
Glinščice na razdalji ca. 70 m. Obstoječe objekte se na vzhodni 
strani pred poplavnim valom zaščiti z nadvišanjem terena z 
zaključkom v nivoju obstoječega terena (prostorska enota P6b). 
Med obema protipoplavnima ureditvama je v dolžini ca. 170 m 
na robu utrjene površine predvidena gradnja protipoplavnega 
zida višine do 100 cm (prostorska enota P7a).

(2) Nove cevne prepuste je treba vgraditi na naslednjih 
lokacijah:

– dva nova cevna prepusta z oznako A in B pod načrtova-
nim nasipom gorvodno od brvi čez Glinščico;



Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / 20. 8. 2012 / Stran 6329 

– na vtoku Mošenika v regulirani Potok iz Rakovnika z 
oznako C.

(3) Nasipavanje zemljišč dolvodno od Botaničnega vrta in 
Biotehniške fakultete na levem bregu Glinščice do kolesarske 
poti (na trasi t.i. Pionirske železnice) ni dovoljeno.

(4) V prostorski enoti P6a je dopustno izvesti ureditve v 
zvezi z ureditvijo Kitajskega vrta, pri čemer se lahko nasip v tej 
prostorski enoti izvede tudi kot del ureditve Kitajskega vrta, pod 
pogojem, da se funkcija nasipa v celoti ohrani.

17. člen
(prostorske enote P8, P9, P10, P11, P12, P13)

(1) Na območju vzdolž struge Glinščice dolvodno od od-
cepa POT-i proti Cesti na Brdo je treba vse do izliva Glinščice 
v Gradaščico na določenih kritičnih mestih obstoječe brežine, 
poti ali parapetne zidove nadvišati oziroma urediti tako, da bo 
omogočeno nemoteno prevajanje visokih voda pri merodajnem 
pretoku 20 m3/s po koritu Glinščice.

(2) Načrtovani so naslednji protipoplavni ukrepi:
– v prostorski enoti P8 od odcepa POT-i proti Cesti na 

Brdo do brvi na Jamnikarjevi ulici je treba obstoječo pot na 
desnem bregu Glinščice odsekoma nadvišati za 10–95 cm;

– v prostorski enoti P9 je treba dvosmerno kolesarsko 
pot od priključka na Večno pot (pri brvi na Jamnikarjevi ulici) 
do vhoda v vrtnarijo nadvišati za 40–50 cm, od vrtnarije do 
obstoječega objekta ob Glinščici na parcelni številki 451/4, 
katastrska občina Vič, pa je treba na zunanjem robu kolesarske 
poti zgraditi parapetni zid višine 45–75 cm;

– v prostorski enoti P10 od brvi na Jamnikarjevi ulici do 
brvi na Kokaljevi ulici je treba desni breg nadvišati z dvema 
nasipoma višine 15–60 cm in deloma zaščititi s parapetnim 
zidom višine do 40 cm;

– v prostorski enoti P11 je treba obstoječi betonski zid, ki 
varuje obstoječi objekt ob Glinščici na parcelni številki 451/4 
katastrska občina Vič, nadvišati za do 30 cm. Na severni strani 
objekta je načrtovano podaljšanje betonskega zida pravokotno 
na strugo Glinščice do izteka kolesarske poti na obstoječo 
utrjeno površino;

– v prostorski enoti P12 dolvodno od nove brvi na Ko-
kaljevi ulici je na levem bregu Glinščice treba zgraditi nasip 
višine 40–70 cm, na desnem bregu pa nasip višine do 50 cm 
in parapetni zid višine do 30 cm;

– dolvodno od brvi na Bizjakovi ulici v prostorski enoti 
P13 je treba na določenih mestih zgraditi nove ali nadvišati 
obstoječe parapetne zidove vrtnih ograj objektov ob Glinščici 
v višini 5–60 cm.

(3) Obstoječe cevne prepuste je treba zamenjati z novimi 
na naslednjih lokacijah:

– na iztoku neizrazitega jarka, ki odvaja zaledne vode iz 
območja Botaničnega vrta v Glinščico z oznako D;

– na iztoku odvodnika za površinsko vodo s širšega ob-
močja Večne poti z oznako E.

18. člen
(prostorska enota P14a)

Predvidena je odstranitev obstoječe brvi na Jamnikarjevi 
ulici in nadomestitev z novo brvjo širine 3,50 m neposredno v 
liniji Jamnikarjeve ulice. Niveleto brvi je treba izvesti tako, da je 
omogočeno nemoteno prevajanje visokih voda pri merodajnem 
pretoku 20 m3/s po koritu Glinščice s 50 cm varnostno višino od 
gladine do spodnjega roba konstrukcije brvi. Brv bo omogočala 
prehod pešcem in kolesarjem.

19. člen
(prostorska enota P14b)

V liniji Kokaljeve ulice je predvidena izgradnja nove brvi 
širine 3,50 m čez Glinščico za peš in kolesarsko povezavo z 
načrtovanimi ureditvami na levem bregu Glinščice na območju 
med vrtnarijo in ulico Rožna dolina, cesta VI. Niveleto brvi je 
treba načrtovati tako, da bo omogočeno nemoteno prevajanje 

visokih voda pri merodajnem pretoku 20 m3/s po koritu Glin-
ščice s 50 cm varnostno višino od gladine do spodnjega roba 
konstrukcije brvi.

20. člen
(prostorska enota P15)

(1) Območje je treba zasaditi z visokodebelno vegetacijo 
za preprečitev nedovoljenega parkiranja. Ohraniti je treba pot 
širine 3 m za dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč.

(2) Dopustne so še:
– ureditve gozdarskih investicijsko-vzdrževalnih del skla-

dno z zakonom, ki ureja varstvo in rabo gozdov;
– ureditve objektov in drugih del, ki povečujejo požarno 

varnost gozdov;
– ureditve za izboljšanje hidromorfoloških in bioloških 

lastnosti površinskih voda in ohranjanje narave.

21. člen
(prostorske enote V1a, V1b, V1c, V1d, V1e, V1f, V1g,  

V1h, V4a, V4b, Z1 in Z2)
(1) Zadrževalnik Brdnikova je načrtovan kot suhi zadr-

ževalnik vod Glinščice na območju kmetijskih zemljišč med 
Brdnikovo ulico, Potjo za Brdom in avtocesto Šentvid-Kose-
ze. V primeru maksimalne zajezitve pri Q100 je kota gladine 
300,60 m.n.v. Pri tej višini je površina zadrževalnika 42,3 ha, 
koristna prostornina pa 451.600 m3.

(2) Funkcijo pregradnega nasipa na južnem delu imata 
rekonstruirani in nadvišani Brdnikova ulica od križišča s Potjo 
za Brdom v smeri proti Večni poti ter Pot za Brdom od križišča 
z Brdnikovo ulico v smeri proti avtocesti Šentvid–Koseze.

(3) Funkcijo pregradnega nasipa in varovanja obstoječe-
ga lovilca olj LO5-Z na zahodnem delu zadrževalnika ima na 
levem bregu Glinščice nasip v dolžini 235 m. Za preprečitev 
vdora vode iz Glinščice in zadrževalnika Brdnikova v LO5-Z je 
treba na iztoku iz lovilca olj namestiti nepovratno loputo.

(4) Funkcijo pregradnega nasipa na zahodnem delu za-
drževalnika ima na desnem bregu Glinščice nasip ob obstoječi 
avtocesti Šentvid–Kozarje oziroma po Državnem lokacijskem 
načrtu za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje izvedena/na-
črtovana deviacija 1-2a – dostopna pot do lovilca olj LO2 ob 
avtocesti in nasip ob lovilcu olj LO2 na desnem bregu Glinščice.

(5) Gorvodno od mostu čez Glinščico na Brdnikovi ulici 
je načrtovana izgradnja zaporničnega objekta in dveh talnih 
pragov z lovilnimi grabljami. Zapornični objekt je z mostom po-
vezan z obojestranskimi obrežnimi zidovi. Zapornična odprtina 
bo regulirana na podlagi merjenih gladin Glinščice v kontrolnem 
prerezu na Bizjakovi ulici s podzemno povezavo z zaporničnim 
objektom.

(6) V območju zadrževalnika Brdnikova je predvideno 
nadvišanje poljske poti na desnem bregu Glinščice za do 
50 cm.

(7) Strugo stare Glinščice je treba na skrajnem zahodnem 
delu rekonstruirane Poti za Brdom prilagoditi novi prometni 
ureditvi. Od izliva kanala do korita stare Glinščice je predvidena 
ureditev jarka.

(8) Nove cevne prepuste je treba vgraditi na naslednjih 
lokacijah:

– pod rekonstruirano Brdnikovo ulico na njenem skrajnem 
severnem delu (oznaka F);

– pod obstoječimi gozdnimi potmi severno od POT-i 
(oznaka G), pod POT-jo (oznaka H) ter pod načrtovanim par-
kiriščem (oznaka I);

– ob izlivu starega rokava Glinščice v regulirano Glinščico 
(oznaka J).

(9) Dopustne so še:
– agrarne operacije na kmetijskih zemljiščih,vključno z 

ureditvijo dostopov do zemljišč;
– ureditve gozdarskih investicijsko-vzdrževalnih del skla-

dno z zakonom, ki ureja varstvo in rabo gozdov, razen nasipa-
nja terena na območju zadrževalnika;
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– ureditve objektov in drugih del, ki povečujejo požarno 
varnost gozdov;

– ureditve za ohranjanje narave.
(10) Na mestu križanja POT-i in Brdnikove ulice je treba 

zaradi nadvišanja Brdnikove ulice na višino 300,60 m.n.v. iz-
vesti višinsko prilagoditev POT-i. Višinska prilagoditev je pred-
videna na obeh straneh ceste z ureditvijo stopnic širine 2,8 m 
s pasom za vozičke širine 1,2 m, pri čemer so pri vzpenjanju 
stopnice na desni strani. Na desni strani stopnic je predvidena 
postavitev ograje. Pred prečkanjem Brdnikove ulice je treba 
urediti čakalni podest z opozorilnimi količki pred prehodom čez 
cesto. Dva para dreves je treba zaradi višinske prilagoditve 
odstraniti in ju nadomestiti z istovrstnimi predhodno gojenimi 
drevesi v neposredni bližini odstranjenih dreves.

22. člen
(prostorska enota V2)

(1) Med rekonstruirano Brdnikovo ulico in desnim pri-
tokom Glinščice iz smeri Tehnološkega parka je treba urediti 
manjši suhi zadrževalnik, kamor se odvajajo padavinske vode z 
območja Tehnološkega parka in območja obstoječih objektov v 
spodnjem delu stranske doline Brda ob Poti za Brdom. V prime-
ru maksimalne zajezitve pri Q100 je kota gladine 299.00 m.n.v. 
Pri tej višini je koristna prostornina 6.100 m3. Predvidena je 
izvedba zadrževalnika z ureditvijo nasipa na južni strani zadr-
ževalnika, funkcijo pregradnega nasipa na ostalih straneh pa 
opravljajo Brdnikova ulica, Pot za Brdom in POT. Padavinsko 
vodo z območja obstoječih objektov v spodnjem delu stranske 
doline Brda ob Poti za Brdom se v zadrževalnik vodi v kanalu 
dimenzije f120 cm pod rekonstruirano Potjo za Brdom. V za-
drževalniku se padavinske vode kanalizira v jarek z iztokom 
pod POT-jo v Glinščico. Obstoječi cevni prepust dimenzije 
f40 cm je treba zamenjati z novim cevnim prepustom z oznako 
J dimenzije f100 cm. Izvedba novega prepusta je predvidena s 
prekopom POT-i tako, da obstoječa drevesa ne bodo prizadeta. 
Če bi bila zaradi tehnične zahtevnosti potrebna odstranitev 
dreves ob POT-i, je treba vsako odstranjeno drevo nadomestiti 
z istovrstnim predhodno gojenim drevesom v neposredni bližini 
odstranjenega drevesa.

(2) Obstoječo poljsko pot, ki poteka prek desnega pritoka 
Glinščice do kmetijskih zemljišč, je treba ohraniti. V primeru, da 
vodne ureditve onemogočajo dostop po obstoječi poljski poti, 
je treba prehod čez strugo desnega pritoka Glinščice ustrezno 
prilagoditi načrtovanim vodnim ureditvam.

(3) Na kmetijskih zemljiščih so dopustne agrarne ope-
racije.

23. člen
(prostorski enoti V3a in V3b)

(1) Načrtovana je ureditev zadrževalnika visokih vod ob 
Tehnološkem parku v depresiji ob POT-i, kjer že pri sedanjih 
razmerah ob deževju zastaja površinska voda. Predvidena je 
izvedba zadrževalnika s poglobitvijo na celotni površini zadr-
ževalnika za ca. 1,5 m. Prostornina zadrževalnika je 7.000 m3. 
Iztok iz zadrževalnika je treba izvesti 10 cm nad dnom, da se 
ohrani močvirni značaj območja.

(2) Ob iztoku iz zadrževalnika se obstoječi cevni prepust 
dimenzije f100 cm zamenja z večjim cevnim prepustom z 
oznako K. Izvedba novega prepusta je predvidena s prekopom 
POT-i tako, da obstoječa drevesa ne bodo prizadeta. Če bi 
bila zaradi tehnične zahtevnosti potrebna odstranitev dreves 
ob POT-i, je treba vsako odstranjeno drevo nadomestiti z 
istovrstnim predhodno gojenim drevesom v neposredni bližini 
odstranjenega drevesa.

24. člen
(prostorska enota Z3)

(1) Dopustne so samo ureditve za vzdrževanje obstoječe 
POT-i.

(2) Predvidene ureditve so razvidne iz grafičnega načrta 
št. 3.1 »Ureditvena situacija«.

25. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Načrtovan zapornični objekt v prostorski enoti V4a ima 
svetlo širino 7,20 m in višino 2,45 m. Dno zapornične odprtine 
mora biti na dnu oblikovano enako kot rečno dno Glinščice v 
tem delu.

(2) Tlorisni gabarit načrtovanega vtočnega objekta v pro-
storski enoti P1 je 4 x 4 m.

(3) Na desnem bregu Glinščice je v prostorski enoti P12 
med Kokaljevo ulico in Glinščico dovoljena postavitev merilne-
ga mesta – limnigrafa za merjenje gladin Glinščice v kontrol-
nem prerezu na Bizjakovi ulici. Načrtovan je pritličen montažni 
objekt tlorisnega gabarita 2 x 2 m.

(4) Vsi iztoki kanalov v korito Glinščice in Potoka iz Ra-
kovnika morajo biti opremljeni z nepovratnimi loputami.

(5) Dopustna je izvedba cevnih prepustov zaradi odva-
janja zalednih voda tudi na drugih lokacijah znotraj območja 
OPPN, ki s tem odlokom niso načrtovani.

(6) Pri načrtovanju protipoplavnih nasipov, nadvišanj tere-
na, nadvišanj obstoječih ali gradnji novih protipoplavnih zidov 
se mora upoštevati varnostna višina 30 cm nad gladino vode 
pri merodajnem pretoku 20 m3/s.

(7) Pri rekonstrukciji ali novogradnji premostitvenih objek-
tov v območju vodotokov ni dovoljeno posegati v pretočni profil 
vodotoka ali povzročati lokalne zožitve struge. Strugo je treba 
premostiti brez vmesnih opornikov.

(8) Premostitve vodotokov in gradnja na vodnem zemlji-
šču morajo biti načrtovane tako, da je zagotovljena poplavna 
varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim. 
Svetla višina premostitvenih objektov mora biti najmanj 50 cm 
nad gladino vode pri merodajnem pretoku 20 m3/s.

26. člen
(pogoji za krajinsko-arhitekturno urejanje  

in oblikovanje objektov)
(1) Za celotno območje OPPN je treba izdelati načrt kra-

jinske arhitekture. Načrt krajinske arhitekture je lahko izdelan v 
več etapah skladno s 55. členom tega odloka.

(2) Vodnogospodarski objekti in naprave morajo oblikovno 
tvoriti celoto in v krajinski sliki območja ne smejo izstopati.

(3) Cestne objekte in cestno opremo je treba arhitekturno 
oblikovati v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja, v skladu s 
tipiko ter urbano in krajinsko podobo prostora. Cestna opre-
ma in razsvetljava ceste morata izkazovati enotne oblikovne 
elemente.

(4) Vidni deli brvi za pešce morajo biti leseni.
(5) Brv na Jamnikarjevi ulici mora omogočati dostop funk-

cionalno oviranim ljudem in kolesarjem.
(6) Stopnice pri prečkanju POT-i pri Brdnikovi ulici morajo 

biti izvedene v položnem naklonu, višina stopnice ne sme 
presegati 12 cm, globina pa mora biti čim večja. Višinsko prila-
goditev je treba izvesti na razdalji vsaj 10 m.

(7) Tlakovanje stopnic oziroma višinske prilagoditve POT-i 
čez Brdnikovo ulico je treba izvesti v obliki, ki v največji meri 
povzema prepoznavne elemente POT-i. Tlakovanje stopnic in 
podestov mora biti izvedeno s pranimi ploščami ali izvedeno na 
način, ki ponazarja strukturo peščene površine.

(8) Brežine jarkov in brežine nasipov zadrževalnikov, ra-
zen kjer iz tehničnih razlogov to ni mogoče, morajo biti zatra-
vljene in izvedene z nagibom do 1:3. Dovoljena je vgradnja 
polkrožnih betonskih kanalet na dnu obrobnega jarka zadrže-
valnika ob Tehnološkem parku.

(9) Izvedba nadvišanja poljske poti na desnem bregu 
Glinščice v prostorski enoti P8 mora biti usklajena z zunanjo 
ureditvijo v enotah urejanja prostora RD-358 in RD-359.

(10) Vsako odstranjeno drevo na POT-i je treba nadome-
stiti z istovrstnim predhodno gojenim drevesom v neposredni 
bližini odstranjenega drevesa.

(11) Kjer prostorske in hidrotehnične razmere dopuščajo, 
je treba omogočiti sukcesivno zarast brežin. Območja sukcesiv-
ne zarasti morajo biti natančno opredeljena v načrtu krajinske 
arhitekture.
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(12) Izbor rastlin za nove zasaditve mora temeljiti na 
analizi vegetacijskih razmer v prostoru in na želenih oblikovnih 
učinkih. Zasaditev mora upoštevati lokalno značilne rastline in 
tiste vrste, ki že ustvarjajo pomembno identiteto tega območja.

(13) V vplivnem območju krajinskega parka in POT-i je 
treba s krajinskimi ureditvami in zelenimi prvinami ustvariti pro-
gramsko in oblikovno povezovanje, nadaljevanje ter prehajanje 
stičnih območij.

(14) Krajinsko-arhitekturne rešitve ob Glinščici morajo biti 
prilagojene protipoplavnim ukrepom, vključevati morajo njihove 
prvine v oblikovanje obvodnega prostora in zakrivati izstopajo-
če tehnične rešitve z zasaditvijo v skladu z načeli krajinskega 
oblikovanja. Brežine morajo biti oblikovane tako, da predvideni 
nasipi sledijo karakterističnim linijam obstoječih prostorskih 
struktur, njihovi robovi pa naj bodo mehko zaokroženi.

27. člen
(odstranitve objektov)

(1) V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih 
objektov:

– A: brv na Jamnikarjevi ulici (prostorska enota P14a);
– B: mostna konstrukcija čez Glinščico na Brdnikovi ulici 

(prostorska enota C2);
– C: Brdnikova ulica v delu, kjer nova cesta odstopa od 

sedanje trase (prostorska enota V1a);
– D: Pot za Brdom v delu, kjer nova cesta odstopa od 

sedanje trase (prostorska enota C4);
– E: obstoječa ograja na parapetnem zidu ob obstoječem 

objektu na parcelni številki 451/4, katastrska občina Vič (pro-
storska enota P9).

(2) Objekti, predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafič-
nega načrta št. 3.6 »Načrt odstranitve objektov«.

(3) Po izvedbi rekonstrukcije Brdnikove ulice in Poti za 
Brdom je treba vse elemente obstoječe ceste znotraj zadrže-
valnika Brdnikova odstraniti, teren višinsko uskladiti, poravnati 
z okoliškim terenom in vzpostaviti ekstenzivne travnike.

28. člen
(zaščita in odstranitev vegetacije)

(1) Treba je ohraniti drevesno in grmovno vegetacijo, ka-
tere odstranitev ni nujna zaradi gradnje protipoplavnih objektov 
in ukrepov in prometnih ureditev.

(2) Vsa drevesa, ki niso predvidena za odstranitev in bodo 
v času gradnje ogrožena, morajo biti v času gradnje zavarova-
na pred poškodbami.

(3) Krčiti ali kakorkoli uničevati hrastovih sestojev in mejic 
ni dovoljeno. Ohraniti je treba močvirno jelševje in močvirne 
travnike ter povezavo med njimi, še zlasti pri izgradnji nasipa 
v prostorski enoti P6a.

(4) Zaradi ureditve prometnih površin je predvidena od-
stranitev:

– dreves in grmovnic na območju rekonstrukcije Poti za 
Brdom v prostorski enoti C4;

– dreves na območju ureditve dostopne poti za stanovanj-
ske objekte v stranski dolini Brda v prostorski enoti C4;

– drevesa pri lokaciji načrtovanega parkirišča ob zapor-
ničnem objektu v prostorski enoti C1;

– po dveh dreves na vsaki strani POT-i pri prečkanju 
POT-i z Brdnikovo ulico v prostorskih enotah Z1 in Z2;

– dreves in grmovnic na območju zadrževalnika ob Teh-
nološkem parku v prostorski enoti V3a;

– dreves in grmovnic na desnem bregu Glinščice v liniji 
Kokaljeve ulice v prostorskih enotah P14b in P12.

29. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) V območju OPPN je v skladu varstvenimi režimi in z 
določili 9. Člena tega odloka dovoljena postavitev:

– objektov za lastne potrebe in ograj, nižjih od 2,2 m na 
stavbnih zemljiščih,

– pomožnih infrastrukturnih in komunalnih objektov,
– pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na kmetijskih 

in gozdnih zemljiščih,
– mikrourbane opreme.
(2) Dovoljeni posegi, navedeni v prejšnjem odstavku, ne 

smejo poslabšati ali kakorkoli spreminjati vodnega režima.

V. NAČRT PARCELACIJE

30. člen
(parcele, namenjene gradnji)

(1) Prostorska enota C1: Parcela, namenjena rekonstruk-
ciji dela Brdnikove ulice in dela Poti za Brdom, meri 10.573 m2 
in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1467/1, del 
1467/2, del 1470/1, del 1470/2, del 1471/1, del 1471/2, del 
1693/3, del 1693/6, del 1694/1, 1694/2, del 1695/1, del 1695/2, 
del 1695/3, del 1695/4, del 1696, del 1697/1, del 1699/1, del 
1700, del 1701/1, del 1721/3, del 1721/4, del 1724/1, del 
1724/2, del 1724/3, del 1889/1, del 1893/3, del 1893/4, del 
1893/6, del 1893/7, 1894/2, del 1894/3, vse katastrska občina 
Brdo.

(2) Prostorska enota C2: Parcela, namenjena rekonstruk-
ciji dela Brdnikove ulice v smeri proti Večni poti, meri 7.706 m2 
in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1262/1, del 
1262/2, del 1285/1, del 1285/2, 1285/4, del 1285/5, del 1448/1, 
1448/2, del 1451/2, del 1451/3, del 1452/1, del 1454/1, del 
1454/2, 1451/4, 1452/2, 1454/3, del 1455/1, del 1455/2, del 
1455/3, del 1455/4, del 1455/6, del 1455/7, del 1455/8, 1455/9, 
del 1455/10, 1455/11, 1455/12, 1455/13, 1455/14, del 1467/3, 
del 1866/11, del 1887/1, del 1887/3, del 1887/4, 1887/5, del 
1893/3, vse katastrska občina Brdo.

(3) Prostorska enota C3: Parcela, namenjena ureditvi do-
stopne poti ob mostu čez Glinščico do kmetijskih zemljišč, meri 
584 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1467/2, 
del 1467/3, del 1701/1, del 1701/3, del 1893/4, del 1893/5, vse 
katastrska občina Brdo.

(4) Prostorska enota C4: Parcela, namenjena rekonstruk-
ciji dela Poti za Brdom v smeri proti avtocesti, meri 14.046 m2 
in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1461, del 1464, 
del 1470/1, del 1471/1, del 1471/2, 1472/1, 1472/2, del 1473/1, 
1473/2, del 1474/1, 1474/2, 1474/3, del 1475/1, 1475/2, del 
1475/3, 1475/4, del 1475/5, 1475/6, del 1476/1, del 1476/2, del 
1476/3, 1476/4, 1480/3, del 1480/1, del 1480/2, del 1482/4, del 
1540/4, del 1540/6, del 1546/2, del 1547/2, 1549/2, del 1549/3, 
1549/4, del 1550/1, 1550/2, del 1551/1, 1551/2, del 1552/1, del 
1689/1, 1689/2, del 1690/1, del 1690/3, del 1690/7, 1690/26, 
1690/27, 1690/28, del 1693/6, del 1866/2, del 1889/1, del 
1889/6, del 1889/7, del 1889/8, del 1892/1, 1892/2, del 2203, 
vse katastrska občina Brdo.

(5) Prostorska enota C5: Parcela, namenjena gradnji jav-
nega parkirišča, meri 1.343 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami: del 1467/1, del 1866/11, del 1893/3, vse katastrska 
občina Brdo.

(6) Prostorska enota P1: Parcela, namenjena ureditvi od-
vodnje padavinskih voda iz stranske doline Brda, meri 1.647 m2 
in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1552/1, del 
1553, del 1688/1, del 1689/1, del 1690/3, del 1892/1, vse ka-
tastrska občina Brdo.

(7) Prostorska enota P3a: Parcela, namenjena vodotoku 
dolvodno od Brdnikove ulice do brvi POT-i, meri 703 m2 in ob-
sega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1467/3, del 1866/11, 
vse katastrska občina Brdo.

(8) Prostorska enota P3b: Parcela, namenjena vodotoku 
dolvodno od brvi POT-i čez Glinščico do odcepa POT-i proti 
Cesti na Brdo, meri 2.985 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami: del 1446, del 1447, 1701/2, 1702/3, 1703/2, del 
1703/3, del 1704/2, del 1866/1, del 1866/11, del 1887/4, vse 
katastrska občina Brdo.

(9) Prostorska enota P5b: Parcela, namenjena obstoječim 
stanovanjskim objektom, meri 1.596 m2 in obsega zemljišča s 
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parcelnimi številkami: 1214, 1215, 1216, del 1217, vse kata-
strska občina Vič.

(10) Prostorska enota P6a: Parcela, namenjena protipo-
plavnim ureditvam na območju Botaničnega vrta in Biotehniške 
fakultete na levem bregu Glinščice, meri 2.107 m2 in obsega 
zemljišča s parcelnimi številkami: 1425, del 1426, del 1428, del 
1424/1, del 1427/1, del 1427/2, vse katastrska občina Brdo.

(11) Prostorska enota P6b: Parcela, namenjena protipo-
plavnim ureditvam na območju Botaničnega vrta in Biotehniške 
fakultete na levem bregu Glinščice, meri 596 m2 in obsega ze-
mljišče s parcelnimi številkami: 1404/1, katastrska občina Brdo.

(12) Prostorska enota P7a: Parcela, namenjena proti-
poplavnim ureditvam na območju Botaničnega vrta in Bioteh-
niške fakultete na levem bregu Glinščice, meri 2.238 m2 in 
obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1425, del 1821, 
del 1402/3, del 1404/1, del 1424/1, del 1866/1, vse katastrska 
občina Brdo.

(13) Prostorska enota P7b: Parcela, namenjena protipo-
plavnim ureditvam ob Potoku iz Rakovnika na območju Bota-
ničnega vrta in Biotehniške fakultete na levem bregu Glinščice, 
meri 1.976 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 
1402/2, del 1402/3, del 1404/1, del 1424/1, 1424/2, vse kata-
strska občina Brdo.

(14) Prostorska enota P8: Parcela, namenjena protipo-
plavnim ureditvam vzdolž struge Glinščice dolvodno od odcepa 
POT-i proti Cesti na Brdo do brvi na Jamnikarjevi ulici, meri 
17.411 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 
1425, del 1439, del 1440, del 1446, del 1706, del 1818, del 
1819, del 1820, del 1821, del 1404/1, del 1422/1, del 1704/2, 
del 1704/4, del 1707/1, del 1823/2, del 1824/1, del 1852/2, del 
1866/1, vse katastrska občina Brdo.

(15) Prostorska enota P9: Parcela, namenjena protipo-
plavnim ureditvam in rekonstrukciji kolesarske poti na levem 
bregu Glinščice pri vrtnariji, meri 2.616 m2 in obsega zemljišča 
s parcelnimi številkami: del 1421/1, del 1866/1, del 1902/7, vse 
katastrska občina Brdo, ter del 445, del 451/3, del 2003/1, vse 
katastrska občina Vič.

(16) Prostorska enota P10: Parcela, namenjena proti-
poplavnim ureditvam na desnem bregu Glinščice od brvi na 
Jamnikarjevi do brvi na Kokaljevi ulici, meri 2.855 m2 in obsega 
zemljišča s parcelnimi številkami: del 1852/2, del 1866/1, vse 
katastrska občina Brdo, ter del 943/1, 944, del 945, del 949, del 
2003/1, vse katastrska občina Vič.

(17) Prostorska enota P11: Parcela, namenjena proti-
poplavnim ureditvam na levem bregu Glinščice od objekta na 
parc.št. 451/4, katastrska občina Vič, do brvi na Kokaljevi ulici, 
meri 620 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 
451/1, del 451/3, del 451/4, del 2003/1, vse katastrska občina 
Vič.

(18) Prostorska enota P12: Parcela, namenjena protipo-
plavnim ureditvam vzdolž struge Glinščice od brvi na Kokaljevi 
ulici do brvi na Bizjakovi ulici, meri 2.602 m2 in obsega zemlji-
šča s parcelnimi številkami: del 451/1, del 451/2, del 451/9, del 
954, del 943/1, del 2003/1, vse katastrska občina Vič.

(19) Prostorska enota P13: Parcela, namenjena protipo-
plavnim ureditvam vzdolž struge Glinščice od brvi na Bizjakovi 
ulici do izliva Glinščice v Gradaščico, meri 8.447 m2 in obsega 
zemljišča s parcelnimi številkami: del 553, del 647, del 661, del 
664, del 864, del 865, del 916, del 921, del 924, del 936, del 
937, del 938, del 1691/4, del 1692/3, del 1694/2, del 2003/1, del 
2003/3, del 2005/1, del 2007/1, del 451/2, del 503/1, del 546/1, 
del 546/2, del 546/3, del 547/3, del 547/4, del 547/5, del 547/6, 
del 549/3, del 549/4, del 549/5, del 549/6, del 549/7, del 549/8, 
del 608/1, del 644/1, del 645/1, del 856/1, del 863/2, del 863/3, 
del 917/1, del 917/3, del 919/1, del 919/2, del 920/2, del 922/1, 
del 922/3, del 940/2, del 941/16, del 941/2, del 943/1, del 943/2, 
del 943/3, del 943/4, vse katastrska občina Vič.

(20) Prostorska enota P14a: Parcela, namenjena rekon-
strukciji brvi na Jamnikarjevi ulici, meri 349 m2 in obsega zemlji-
šča s parcelnimi številkami: del 1852/2, del 1866/1, del 1902/7, 
vse katastrska občina Vič.

(21) Prostorska enota P14b: Parcela, namenjena gradnji 
brvi na Kokaljevi ulici, meri 145 m2 in obsega zemljišča s par-
celnimi številkami: del 451/1, del 943/1, del 949, del 954, del 
2003/1, vse katastrska občina Vič.

(22) Prostorska enota P15: Parcela, namenjena rekultiva-
ciji območja nedovoljenega parkiranja, meri 836 m2 in obsega 
zemljišča s parcelnimi številkami: del 1445, del 1448/1, del 
1454/2, del 1455/3, del 1887/4, vse katastrska občina Brdo.

(23) Prostorska enota V1a: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika Brdnikova s pripadajočimi ureditvami in ukrepi 
za zmanjšanje poplavne ogroženosti, meri 50.259 m2 in obse-
ga zemljišča s parcelnimi številkami: 1467/4, 1469/1, 1469/2, 
1469/3, 1477, del 1478, del 1696, del 1700, del 1467/1, del 
1470/1, del 1470/2, del 1471/1, del 1473/1, del 1474/1, del 
1475/1, del 1475/3, del 1475/5, del 1476/1, del 1476/2, del 
1476/3, del 1480/2, del 1695/1, del 1695/2, del 1695/3, del 
1699/1, 1699/2, del 1866/2, del 1893/3, del 1893/6, vse kata-
strska občina Brdo.

(24) Prostorska enota V1b: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika Brdnikova s pripadajočimi ureditvami in ukrepi za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti, meri 100.652 m2 in obsega 
zemljišča s parcelnimi številkami: 1456, 1457, 1458, 1459/1, 
1460, 1461, 1462, del 1463, del 1464, del 1465, del 1245/1, del 
1466/1, del 1466/2, del 1482/3, del 1866/2, 1866/3, del 1866/7, 
vse katastrska občina Brdo.

(25) Prostorska enota V1c: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika Brdnikova s pripadajočimi ureditvami in ukre-
pi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, meri 152.552 m2 in 
obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1233/1, 1233/2, 
1234/1, 1234/10, 1234/11, 1234/12, 1234/13, 1234/2, 1234/7, 
1234/8, 1234/9, 1235, 1237, 1238/1, del 1238/2, 1239, 1240, 
del 1241/6, 1242, 1246, 1241/5, 1243/1, del 1243/2, 1244/2, 
1244/3, 1244/4, del 1244/6, 1245/6, del 1245/7, 1245/8, del 
1245/9, 1247/1, 1248/1, 1248/3, 1249/1, 1250/1, 1251/1, 
1459/2, del 1866/11, 1867/10, 1867/11 vse katastrska obči-
na Brdo, del 1638/3, del 1638/4, del 1640/1, del 1641/1, del 
1678/8, del 1678/9, vse katastrska občina Dravlje, ter del 
1223/1, del 1231, del 1232/1, vse katastrska občina Zgornja 
Šiška.

(26) Prostorska enota V1d: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika Brdnikova, meri 5.230 m2 in obsega zemljišča 
s parcelnimi številkami: 1236 katastrska občina Brdo, ter del 
1641/1, del 1678/8, katastrska občina Dravlje.

(27) Prostorska enota V1e: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika Brdnikova, meri 53.198 m2 in obsega zemljišča 
s parcelnimi številkami: del 1253, del 1254, del 1255, del 1256, 
del 1258, del 1259, del 1232/2, del 1252/1, del 1252/4, del 
1260/1, del 1260/2, del 1452/1, 1453, del 1454/1, 1455/5, del 
1455/6, del 1867/7, vse katastrska občina Brdo.

(28) Prostorska enota V1f: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika Brdnikova, meri 18.234 m2 in obsega zemljišča 
s parcelnimi številkami: del 1255, del 1256, del 1257, del 1258, 
del 1261, del 1262/1, del 1263/1, del 1264/1, vse katastrska 
občina Brdo.

(29) Prostorska enota V1g: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika Brdnikova, meri 7.505 m2 in obsega zemljišča s 
parcelnimi številkami: del 1454/1, del 1455/4, vse katastrska 
občina Brdo.

(30) Prostorska enota V1h: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika Brdnikova, meri 29.966 m2 in obsega zemljišča 
s parcelnimi številkami: 1260/3, del 1455/1, del 1455/10, vse 
katastrska občina Brdo.

(31) Prostorska enota V2: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika ob Poti za Brdom, meri 14.117 m2 in obsega ze-
mljišča s parcelnimi številkami: del 1696, del 1700, del 1467/2, 
del 1695/1, del 1695/2, del 1697/1, del 1698/2, del 1699/1, del 
1701/1, 1702/1, del 1703/1, del 1893/4, vse katastrska občina 
Brdo.

(32) Prostorska enota V3a: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika ob Tehnološkem parku, meri 8.565 m2 in obsega 
zemljišča s parcelnimi številkami: del 1812/2, del 1814/2, del 
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1814/3, del 1814/4, del 1814/12, 1815, vse katastrska občina 
Brdo.

(33) Prostorska enota V3b: Parcela, namenjena ureditvi 
zadrževalnika ob Tehnološkem parku, meri 65 m2 in obsega 
zemljišča s parcelnimi številkami: del 1208/20, del 1814/1, del 
1816/1, vse katastrska občina Brdo.

(34) Prostorska enota V4a: Parcela, namenjena vodotoku 
Glinščica in stara Glinščica znotraj zadrževalnika Brdnikova, 
meri 16.607 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 
1463, del 1464, del 1465, del 1478, del 1455/10, del 1466/1, 
del 1466/2, del 1467/1, del 1480/1, del 1866/11, del 1866/2, 
del 1887/3, del 1893/3, vse katastrska občina Brdo. Parce-
la, namenjena gradnji zaporničnega objekta, meri 504 m² in 
obsega del zemljišča s parcelno številko 1866/11 katastrska 
občina Brdo.

(35) Prostorska enota V4b: Parcela, namenjena vodotoku 
Pržanec znotraj območja OPPN, meri 6.720 m2 in obsega ze-
mljišča s parcelnimi številkami: del 1223/3, del 1232/4, 1252/2, 
1867/6 vse katastrska občina Zgornja Šiška, 1234/4, 1234/6, 
1248/2, 1248/4, 1249/3, 1250/2, 1251/2, del 1255, del 1256, 
del 1259, del 1248/5, del 1250/3, del 1251/3, del 1252/4, del 
1260/1, del 1260/2, del 1866/11, 1867/3, 1867/9, vse katastrska 
občina Brdo.

(36) Prostorska enota Z1: Parcela, namenjena POT-i zno-
traj zadrževalnika Brdnikova, meri 19.209 m2 in obsega zemlji-
šča s parcelnimi številkami: del 1234/1, del 1234/3, 1234/5, 
del 1234/7, 1247/2, del 1248/2, del 1248/5, 1248/6, 1249/2, 
del 1250/3, del 1251/3, del 1252/3, del 1453, del 1454/1, del 
1455/1, del 1455/5, del 1455/6, del 1866/11, del 1867/10, del 
1867/3, del 1867/8, vse katastrska občina Brdo.

(37) Prostorska enota Z2: Parcela, namenjena POT-i dol-
vodno od Brdnikove ulice, meri 18.163 m2 in obsega zemljišča 
s parcelnimi številkami: del 1447, del 1455/2, del 1455/7, del 
1455/8, del 1701/1, del 1701/3, del 1702/2, del 1703/3, del 
1704/2, 1704/3, del 1704/4, del 1707/2, del 1708/2, del 1708/3, 
del 1814/1, del 1814/12, del 1814/13, del 1814/2, del 1814/4, 
del 1866/11, del 1887/4, del 1893/5, vse katastrska občina 
Brdo, ter del 1208/5, del 1208/20, 1208/25, 1210/2, 1211/1, 
1212/3, 1212/4, vse katastrska občina Vič.

(38) Prostorska enota Z3: Parcela, namenjena POT-i se-
verno od območja zadrževalnika Brdnikova, meri 2.968 m2 
in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1234/3, del 
1234/4, del 1252/3 vse katastrska občina Brdo, ter del 1223/2, 
del 1232/3, del 1232/4, vse katastrska občina Šiška.

(39) Mejne točke prostorskih enot C1, C2, C4 in C5 ter 
mejne točke parcele zaporničnega objekta so opredeljene 
po Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu in so priloga 
OPPN.

(40) Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načr-
tov št. 2.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in 
zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in št. 2.4 »Načrt 
obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov 
na geodetskem načrtu«, na katerem so s tehničnimi elementi, 
ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi 
lomne točke meje območja OPPN.

31. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo:
– parcele, namenjene gradnji ali rekonstrukciji prometne 

infrastrukture, z oznakami C1, C2, C3, C4, C5 in P9;
– parcele, namenjene protipoplavnim ureditvam in parcele 

obstoječih vodnih in obvodnih površin dolvodno od Brdnikove 
ulice, z oznakami P7a, P8, P10, P11, P12 in P13;

– parcele, namenjene ureditvi brvi čez Glinščico, z ozna-
kami P14a in P14b;

– parcele, namenjene ureditvi POT-i, z oznakami Z1, Z2 
in Z3;

– parcele vodnih in obvodnih zemljišč z oznakami V4a, 
V4b, P3a, in P3b.

(2) Parcele javnega dobra bodo po izvedenih posegih 
razdeljene na vodno javno dobro in grajeno javno dobro. Po 
izvedenih posegih, opredeljenih v devetem odstavku 55. člena, 
je treba skladno z izvedenim stanjem na novo določiti meje 
vodnega zemljišča in priobalnega pasu Glinščice, ki se ureja 
s tem OPPN, na podlagi določb Zakona o vodah in veljavnih 
podzakonskih predpisov.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz 
grafičnih načrtov št. 2.5 »Površine, namenjene javnemu dobru, 
na katastrskem načrtu« in št. 2.6 »Površine, namenjene javne-
mu dobru, na geodetskem načrtu«.

VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

32. člen
(splošni pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne površine in vozne intervencijske površi-
ne morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega 
pritiska. Minimalni notranji radij robnika na javnih ulicah je 5 m, 
minimalni notranji radij robnika na uvozih je 2 m.

(2) Po končani gradnji je treba omogočiti neoviran do-
stop do kmetijskih zemljišč in urediti navezave na sprehajalne 
poti z ustrezno prometno signalizacijo. Tangirani obstoječi 
priključki se morajo situativno in niveletno prilagoditi novi 
niveleti ceste.

(3) Površine vozišč morajo biti asfaltirane in omejene z 
betonskim ali kamnitim robnikom. Na mestih predvidenih pre-
hodov za pešce in dovozov na gozdne in poljske poti morajo 
biti robniki poglobljeni.

(4) Pešcem in kolesarjem namenjene površine je treba 
urediti s primerno strukturo površine tlaka, z ustrezno hortikul-
turno ureditvijo in urbano opremo.

(5) Za zaledne vode in padavinsko vodo, ki odteka s 
cestišča načrtovanih cest, je treba pri načrtovanju zagotoviti 
razpršeno odvajanje padavinske vode.

(6) Treba je urediti odvajanje zalednih padavinskih vod 
pod Potjo za Brdom.

33. člen
(ureditve javnih prometnih površin na Brdnikovi ulici  

– prostorski enoti C1 in C2)
(1) Deviacija Brdnikove ulice v prostorski enoti C1 je 

načrtovana tako, da se na obstoječo traso cestišča priključi 
pred mostom čez Glinščico. Projektirani normalni prečni profil 
severnega kraka Brdnikove ulice znaša 13,5 m, in sicer:
– širina vozišča: 2 x 3,00 m = 6,00 m
– obojestranski nivojsko ločeni  
kolesarski poti: 2 x 1,75 m = 3,50 m
– obojestranska hodnika za pešce: 2 x 1,50 m = 3,00 m
– bankina ob hodniku za pešce: 2 x 0,50 m = 1,00 m.

(2) Celotni severni del rekonstruirane Brdnikove ulice 
mora biti načrtovan tako, da bo trasno in niveletno prilagojen 
protipoplavnim ureditvam, načrtovanim v tem OPPN. Nive-
leta Brdnikove ulice v prostorski enoti C2 mora biti višinsko 
prilagojena na koto 300,60 m.n.v. Niveleta Brdnikove ulice 
v prostorski enoti C1 mora biti višinsko prilagojena novemu 
križišču Brdnikove ulice in Poti za Brdom ter koti cestišča na 
mostu čez Glinščico.

(3) Načrtovana je nadomestitev obstoječe mostne kon-
strukcije čez Glinščico na Brdnikovi ulici z novo premostitvijo, 
prilagojeno ureditvi zadrževalnika. V času rekonstrukcije mostu 
čez Glinščico je predvidena začasna premostitev z izvedbo 
neposredno gorvodno prek nosilnih elementov zaporničnega 
objekta zadrževalnika Brdnikova.

(4) Prečkanje POT-i z Brdnikovo ulico je načrtovano z 
ureditvijo stopnic, ki morajo biti oblikovno skladne z oblikovni-
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mi usmeritvami POT-i. Tik pred prečkanjem Brdnikove ulice je 
načrtovana ureditev širšega platoja, največji naklon med cesto 
in stopnicami je lahko 2 %. Na platojih na obeh straneh cestišča 
je predvidena postavitev betonskega stebrička. Za premostitev 
višinske razlike med POT-jo in prehodom za pešce je treba za 
funkcionalno ovirane ljudi urediti klančino, katere vzdolžni sklon 
ne bo presegal 5 %.

(5) Hodnik za pešce po Brdnikovi ulici se zaključi z nave-
zavo na POT. Kolesarska steza po Brdnikovi ulici se severno 
od POT-i uredi po cestišču.

34. člen
(ureditve javnih prometnih površin na Poti za Brdom – 

prostorski enoti C1 in C4)
(1) Načrtovana skupna širina Poti za Brdom na manjka-

jočem odseku od enote urejanja prostora RD-230 do križišča z 
Brdnikovo ulico znaša 24,00 m, in sicer:

– vozišče: 2 x 3,50 m = 7,00 m
– pas za zavijanje v levo: 1 x 3,00 m = 3,00 m
– obojestranska zelenica: 2 x 3,00 m = 6,00 m
– obojestranska nivojsko ločena 
kolesarska pot: 2 x 1,50 m = 3,00 m
– obojestranska hodnika za pešce: 2 x 2,00 m = 4,00 m
– bankina ob hodniku za pešce: 2 x 0,50 m = 1,00 m.

(2) Načrtovana širina Poti za Brdom od križišča z Brdni-
kovo ulico do priključka za hotelsko-kongresni center znaša 
18,50 m, in sicer:

– vozišče: 2 x 3,50 m = 7,00 m
– pas za zavijanje v levo: 1 x 3,00 m = 3,00 m
– zelenica ob južnem robu vozišča:  1 x 2,00 m = 2,00 m
– enostranska dvosmerna 
kolesarska pot ob južnem robu: 1 x 2,50 m = 2,50 m
– enostranski hodnik za pešce ob 
južnem robu:  1 x 2,00 m = 2,00 m
– bankina ob južnem in severnem 
robu cestišča: 0,50 m+1,50 m = 2,00 m.

(3) Od priključka za hotelsko-kongresni center do na-
vezave na AC priključek Brdo je poleg vozišča načrtovan le 
hodnik za pešce širine 2,00 m z vmesno zelenico do vozišča 
širine 3,00 m. Na nasprotni strani ceste je načrtovana bankina 
širine 1,50 m.

(4) Obstoječa priključka, preko katerih je urejen dovoz 
do obstoječih stanovanjskih objektov in do vadbišča za pse ob 
jugozahodnem robu Poti za Brdom, je treba združiti in urediti 
skupni priključek na mestu priključka vadbišča za pse.

35. člen
(ureditve javnih prometnih površin – prostorska enota P9)

(1) Znotraj prostorske enote P9 je načrtovana rekonstruk-
cija obstoječe dvosmerne kolesarske poti v širini 2,50 m in 
ureditvi peš poti širine 1,60 m.

(2) Na južnem robu je treba kolesarsko pot navezati na 
obstoječo utrjeno površino z izvedbo lokalnega nadvišanja na 
njenem izteku oziroma na kolesarsko pot na protipoplavnem 
nasipu, načrtovano v občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za del območja Rožna dolina (ob ulicah Rožna dolina, cesta 
XVII in Rožna dolina, cesta VI), če bo novi odsek kolesarske 
poti zgrajen pred pričetkom izvedbe nadvišanja kolesarske poti 
po tem odloku.

(3) Na nivo protipoplavnega nasipa je treba kolesarsko 
pot in peš pot urediti le na odseku med rekonstruirano brvjo 
na Jamnikarjevi ulici in dostopom do vrtnarije. Od dostopa do 
vrtnarije do objekta ob Glinščici na parcelni številki 451/4, ka-
tastrska občina Vič, sta kolesarska pot in peš pot lahko urejeni 
na nivoju obstoječega terena.

36. člen
(ureditve javnih prometnih površin  
– prostorski enoti P14a in P14b)

(1) V prostorski enoti P14a je načrtovana rekonstrukcija 
obstoječe brvi na Jamnikarjevi ulici zaradi obstoječe neustre-
zne višine, ki ne omogoča nemotenega prevajanja vode pri 
merodajnem pretoku 20 m3/s. Predvidena je postavitev brvi v 
linijo Jamnikarjeve ulice.

(2) V prostorski enoti P14b je v liniji Kokaljeve ulice na-
črtovana izgradnja nove brvi za vzpostavitev peš povezave v 
smeri vzhod–zahod.

37. člen
(ureditve javnih prometnih površin – prostorska enota P15)

Za funkcionalno ovirane ljudi je za premostitev višinske 
razlike med POT-jo in prehodom za pešce predvidena uporaba 
poti za dostop do kmetijskih in gozdnih površin, katere vzdolžni 
sklon ne sme presegati 5 %.

38. člen
(mirujoči promet – prostorska enota C5)

(1) Ob zaporničnem objektu zadrževalnika Brdnikova je 
načrtovano parkirišče kapacitete 43 osebnih vozil s tlorisnim 
gabaritom 17,00 m x 56,00 m. Dovoz na parkirišče je z Brdni-
kove ulice. Zagotovljen mora biti prostor za obračanje vozil. 
Za zagotovitev preglednosti priključka na izvozu iz parkirišča 
na Brdnikovo ulico je treba na mostu čez Glinščico predvideti 
transparentno ograjo. Preko parkirišča mora biti zagotovljen 
dostop do kmetijskih površin znotraj zadrževalnika Brdnikova 
in za vzdrževanje Glinščice in zadrževalnika.

(2) Parkirišče mora biti urejeno z dvignjenimi betonskimi 
robniki, odvodnjavanje padavinskih voda iz parkirišča pa mora 
potekati preko standardiziranega lovilca olj (SIST EN 858-2).

39. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
(1) Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacij-

ske vode je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dogra-
jevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in 
okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in 
pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci.

(2) Poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne 
opreme je v skladu z določili 9. člena tega odloka dovoljena 
tudi gradnja drugih podzemnih in nadzemnih linijskih vodov 
lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, 
ki so nujni zaradi potreb lokalnih skupnosti ali sistemskih potreb 
infrastrukture na širšem območju, pod pogojem, da dodatne 
ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku.

(3) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je treba evidentirati vse obstoječe vode, 
objekte in naprave in jih zaradi načrtovane gradnje po tem 
OPPN skladno s pogoji upravljavcev teh vodov, objektov in 
naprav zaščititi ali prestaviti.

(4) Zagotoviti je treba predpisane minimalne odmike načr-
tovanih objektov in naprav od obstoječih infrastrukturnih vodov.

(5) V primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil 
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infra-
strukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce 
posameznih infrastrukturnih vodov.

(6) Vsi načrtovani infrastrukturni vodi morajo praviloma 
potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah ozi-
roma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje 
infrastrukturnih objektov in naprav. V primeru, da potek po 
javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemlji-
šča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem 
zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od 
lastnika pridobiti služnost.

(7) Trase okoljskih, energetskih in elektronsko komuni-
kacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno 
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in 
odmikov do ostalih naravnih ali grajenih struktur.
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(8) Dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras 
posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključ-
kov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.

(9) Gradnja komunalne, energetske in elektronsko komu-
nikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.

(10) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo 
biti skladne s programi upravljavcev komunalnih vodov in mo-
rajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo 
ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih 
rešitvah za to območje.

(11) Na odsekih, kjer trasa načrtovane komunalne infra-
strukture poteka po vodnem ali priobalnem zemljišču, je treba 
upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno 
zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe 
vodnogospodarske javne službe.

(12) Gradnja jaškov v strugi in v brežinah vodotoka ni 
dovoljena.

40. člen
(vodovodno omrežje)

(1) V primeru rekonstrukcije oziroma prestavitve javnega 
vodovoda na obravnavanem območju je treba pridobiti projek-
tno nalogo, ki jo izdela upravljavec vodovodnega omrežja. Pri 
tem mora biti upoštevano obstoječe stanje, novo predvideni 
posegi in nove dejavnosti ter predvideni potek in faznost pose-
gov v prostor na posameznih delih obravnavanega območja.

(2) V prostorski enoti P1 je treba del vodovoda RD 150 mm 
ukiniti in ga nadomestiti z novim NL DN 100 mm.

41. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) V sklopu gradnje zadrževalnika je treba zaščititi ob-
stoječo javno kanalizacijo za odvod komunalne odpadne in 
padavinske vode oziroma jo prestaviti izven vplivnega območja 
nasipov.

(2) Tlačni vod DN 250 mm, ki poteka preko manjšega 
zadrževalnika padavinskih vod v prostorski enoti P1, je treba 
ukiniti in ga nadomestiti z novim tlačnim vodom DN 300 mm 
južneje tako, da se izogne predvidenemu vtočnemu objektu in 
v prostorski enoti P1.

(3) V sklopu priprave na ukinitev črpališča ČP Brdo 1 in 
prevezave kanalov, ki odvajajo komunalno odpadno vodo iz 
Lesnine na Brdu in z območja Brda, je treba zgraditi nov kanal 
DN 300 mm, ki poteka po Pasji dolini in Poti za Brdom in se na-
veže na obstoječi kanal DN 250 mm v Poti za Brdom, ki odvaja 
komunalno odpadno vodo iz območja Tehnološkega parka.

(4) V prostorski enoti P1 je treba kanal DN 300 mm za 
odvod padavinske odpadne vode z Brda na območju zadrže-
valnika padavinskih vod prevezati na nov kanal DN 1200 mm. 
Obstoječi kanal je treba od prevezave naprej ukiniti.

(5) Pokrove jaškov na obstoječem kanalu za odvajanje 
komunalne odpadne vode, ki poteka po kolesarski poti na le-
vem bregu Glinščice, je treba na odseku nadvišanja kolesarske 
poti višinsko prilagoditi.

(6) V sklopu izgradnje komunalne infrastrukture v obmo-
čju Tehnološkega parka mora biti načrtovana gradnja kanaliza-
cijskega omrežja usklajena z načrtovano prometno ureditvijo 
Brdnikove ulice in Potjo za Brdom.

(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo 
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo ter o odvajanju 
odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

(8) Upoštevati je treba interni dokument Javnega podjetja 
Vodovod – Kanalizacija d.o.o., TIDD01 – projektiranje, tehnična 
izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega sistema.

42. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Pri graditvi objektov ob plinovodu mora biti z ustreznim 
varnostnim odmikom, ki je odvisen od načina gradnje, strukture 

tal, geoloških razmer in globine plinovoda, zagotovljena sta-
bilnost obstoječega plinovodnega omrežja. Povsod, kjer prek 
obstoječih plinovodov potekajo nasipi, je treba obstoječe plino-
vode ustrezno zaščititi. Obseg zaščite se določi v fazi izdelave 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
v skladu s pogoji upravljavca tega plinovoda.

(2) Glavni plinovod S1010 ob Brdnikovi ulici in ob Poti za 
Brdom je treba prilagoditi novi cestni ureditvi s prestavitvijo v 
obcestno telo (hodnik za pešce oziroma kolesarsko pot).

(3) Glavni plinovod S1029 po Poti za Brdom zahodno 
od križišča z Brdnikovo ulico je treba prilagoditi novi cestni 
ureditvi s prestavitvijo v obcestno telo (pločnik ali kolesarsko 
pot). Izvesti je treba prevezavo obstoječega priključnega 
plinovoda.

(4) Glavni plinovod S1000 je treba ob zaporničnem objek-
tu (pri poteku prek parkirišča) prestaviti izven območja načrto-
vanega parkirišča.

(5) Glavni plinovod S1000 je treba ob poteku na desnem 
bregu Glinščice na odseku od POT-i do enote urejanja prostora 
RD-359 prestaviti izven vplivnega območja nasipa. Pri prestavi-
tvi plinovoda je treba upoštevati Inženirsko - geološko poročilo 
– vpliv izgradnje nasipa ob Glinščici na obstoječo plinovodno 
cev, GEOMAP Igor Buser s.p., D.N. 21-3/12, marec 2012).

(6) V nasipu ob suhem zadrževalniku padavinske vode 
na zahodnem delu enote urejanja prostora RD-359 je treba 
narediti zagatno steno za zaščito glavnega plinovoda S1003. 
Glavni plinovod S1003 je treba ustrezno ščititi na celotnem 
poteku ob Glinščici.

(7) Predvidena je obnova glavnega plinovoda N18000 s 
potekom pod strugo Glinščice pri Jamnikarjevi ulici.

(8) Pri rekonstrukciji mostu čez Glinščico je treba izvesti 
fizično zaščito glavnega plinovoda N18200 po Cesti na Brdo na 
delu, kjer plinovod poteka ob mostu preko Glinščice za varo-
vanje plinovoda pred naletom plavajočih predmetov v primeru 
visoke vode.

(9) Pri projektiranju načrtovanih posegov v varovalnem 
pasu obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja je 
treba upoštevati predpise o tehničnih pogojih za graditev, obra-
tovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom 
do vključno 16 bar in Tehnične zahteve za graditev glavnih in 
priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Javno 
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.).

43. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju novega križišča Brdnikove ulice in Poti 
za Brdom je predvidena pokablitev in prestavitev dela 10 kV 
DV RTP Šiška – TP62 Rožna dolina, cesta XV v cestno telo. 
Sredinski SN drog je treba demontirati, končni drog proti Teh-
nološkemu parku pa prestaviti izven območja nasipa.

(2) Obstoječi 20 kV daljnovod, ki prečka Brdnikovo ulico 
med Glinščico in Potjo za Brdom, je treba ustrezno nadvišati.

(3) SN drog v bližini izliva Pržanca v Glinščico je treba 
prestaviti izven območja nasipov in nadvišanj.

(4) Elektroenergetsko napajanje zaporničnega objekta je 
treba izvesti iz TP 1042 Tehnološki park, deloma v obstoječi, 
deloma v predvideni kabelski kanalizaciji.

(5) Merilno mesto na Kokaljevi se lahko napaja iz obstoje-
če transformatorske postaje na širšem območju Rožne doline.

(6) Elektroenergetski priključek oziroma priključitev je treba 
izvesti po pogojih upravljavcev elektroenergetskega omrežja.

(7) Pri projektiranju in izvedbi načrtovanih posegov je 
potrebno upoštevati idejno rešitev EE napajanje za OPPN 
Brdnikova – zadrževalni bazen, št. projekta 1/12, Elektro Lju-
bljana d.d., februar 2012.

(8) Pred pričetkom posega v prostor je treba pri upra-
vljavcu elektroenergetskega omrežja naročiti zakoličbo elek-
troenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh 
gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
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44. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Od zaporničnega objekta v prostorski enoti V4a do 
merilnega mesta v prostorski enoti P12 je v desnem bregu 
Glinščice predvidena položitev komunikacijskega kabla.

(2) Obstoječe omrežje elektronskih komunikacij v Poti za 
Brdom je treba ustrezno zaščititi ali prestaviti. Pri vseh posegih 
v prostor je treba upoštevati trase obstoječega elektronsko ko-
munikacijskega omrežja in predhodno pridobiti soglasje upra-
vljavca omrežja k projektnim rešitvam.

(3) Gradnja baznih postaj ni dopustna.

45. člen
(javna razsvetljava)

(1) Po Poti za Brdom je treba prestaviti in dograditi omrež-
je javne razsvetljave. Načrt javne razsvetljave je treba izdelati 
v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(2) V sklopu gradnje prve etape Brdnikove ulice in Poti za 
Brdom je treba dograditi omrežje javne razsvetljave in semafo-
rizirati križišče. V sklopu gradnje Poti za Brdom je v prostorski 
enoti C4 predvidena dograditev omrežja javne razsvetljave do 
uvoza do obstoječih objektov ob Poti za Brdom ob vadbišču 
za pse.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

46. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Vodnogospodarske ureditve ne smejo imeti trajnih 
degradacijskih vplivov na traso POT-i z drevoredi. Izvedba po-
segov v bližini POT-i in tistih, ki mejijo na POT, se mora izvajati 
v skladu s standardom DIN 18920 za zaščito dreves.

(2) Prepuste je dovoljeno izvesti s prekopavanjem, pri 
čemer je treba zagotoviti minimalne vplive na POT.

(3) V času izvajanja gradbenih del je treba zagotoviti stal-
no prehodnost POT-i za pešce. Prečkanje POT-i na Brdnikovi 
ulici mora biti izvedeno v skladu z 21., 26. in 28. členom tega 
odloka.

(4) Na območju načrtovanih nasipov in vkopov so bile 
izvedene predhodne arheološke raziskave v smislu natančne 
določitve vsebine in sestave najdišča. Med arheološkimi raz-
iskavami niso bile odkrite nobene starejše arheološke najdbe 
oziroma strukture.

(5) Na območju načrtovanih posegov znotraj območij 
registrirane kulturne dediščine je pri gradbenih delih obve-
zen nadzor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Ljubljana. Investitor oziroma izvajalec mora o pričetku del 
pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Ljubljana vsaj 14 dni pred pričetkom del.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
NARAVE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN

47. člen
(ohranjanje narave)

(1) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da je 
v čim večji možni meri zagotovljeno varstvo naravnih vrednot 
in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. Pri 
načrtovanju posegov in izvajanju dejavnosti je treba upoštevati 
varstvene režime zavarovanih območij in naravnih vrednot.

(2) Gradnjo protipoplavnih nasipov in prelivnih odprtin je 
v čim večji možni meri treba prilagoditi obstoječim morfološkim 
značilnostim terena (parcelni robovi, reliefni robovi, ceste, ob-
stoječe živice, mokrišča, nasadi, omejki in gozdni rob).

(3) Posegi znotraj registrirane naravne vrednote »Tivoli z 
Rožnikom in Šišenskim hribom« morajo biti načrtovani tako, da 

je v čim večji možni meri ohranjen obstoječi hidrološki režim. 
V čim večji možni meri je treba ohraniti obstoječe retencijske 
površine za nepozidanih zemljiščih na levem bregu Glinščice 
dolvodno od Brdnikove ulice.

(4) Posek rastlinstva, priprava gradbišč in gradnja naj se 
izvajajo v jesenskem času in zaključijo do meseca marca. Grad-
bena dela, kot so postavitev talnih pragov z grobimi lovilnimi 
grabljami in zapornični objekt, naj se izvedejo na način, da je 
zagotovljena nemotena migracija vodnih organizmov. Med grad-
benimi deli naj se zagotovijo vsi tehnični ukrepi za preprečitev 
kakršnega koli onesnaženja vode, struge in brežin vodotokov.

(5) S posegi v obrežno rastlinstvo s sekanjem, obse-
kavanjem, redčenjem in zasajanjem ni dovoljeno spreminjati 
fizikalnih lastnosti obrežja. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti 
v krajini je treba obdržati naravne elemente in danosti v krajini, 
predvsem na kmetijskih zemljiščih: živica, posamezna drevesa 
in grmovina. Poseganje v vegetacijo, ki ni načrtovana za posek 
s tem načrtom, ni dovoljeno.

(6) Gole površine na nasipih je treba zasejati s travo in 
cvetnicami.

(7) Zaradi izgube močvirnih jelševij in ostankov hrastovih 
belogabrovij ter srednjeevropskih mezotrofnih do evtrofnih ni-
žinskih travnikov na območju rekonstrukcije Poti za Brdom se 
mora znotraj zadrževalnika Brdnikova vzpostaviti vsaj 1,6 ha 
ekstenzivnih travniških površin (mokrotni travniki) iz obstoječih 
kmetijskih zemljišč, ki so po dejanski rabi kmetijskih in goz-
dnih zemljišč (RABA) evidentirani kot njive oziroma vrtovi. Te 
površine se morajo vzdrževati z eno pozno košnjo v mesecu 
avgustu ali kasneje.

(8) Zadrževalnik visokih vod ob Tehnološkem parku je 
treba izvesti tako, da se hidrološke razmere na bližnjem ob-
močju črnojelševij in ostankov hrastovih belogabrovij ne bodo 
spremenile. Talni izpust je treba urediti 10 cm nad tlemi, da se 
ohrani močvirni značaj območja. Na območju zadrževalnika je 
treba preprečiti izlivanje kanalizacijskih vod in sanirati morebi-
tne iztoke.

(9) Habitatne tipe je treba ohranjati v obstoječem stanju 
in obsegu. Gnezda, kotišča, prenočevališča in drugi pomembni 
deli življenjskega prostora živali ne smejo biti poškodovani ali 
uničeni. Gradbene posege se mora izvesti izven razmnoževal-
ne sezone rjavih žab.

(10) Na območju rekonstrukcije Poti za Brdom je treba 
pred rekonstrukcijo ceste narediti popis lokacij povozov dvoživk 
in drugih zavarovanih vrst in v skladu z rezultati te študije odlo-
čiti o potrebnosti izgradnje podhodov za dvoživke.

(11) Izdelati je treba načrt monitoringa za izbrane živalske 
skupine, ki so metulji, dvoživke in močvirska sklednica, in ga 
pričeti izvajati pred začetkom del ter ves čas obratovanja zadr-
ževalnika Brdnikova.

48. člen
(varstvo voda in podzemnih voda)

(1) Načrtovana gradnja leži na širšem vodovarstvenem ob-
močju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja (VVO III). 
Gradnjo je treba načrtovati in izvajati skladno z veljavnimi pred-
pisi za posege v vodovarstveno območje. Z gradnjo je dovoljeno 
poseganje v območje podzemne vode v vodonosniku v primeru, 
da pretok podzemne vode in s tem transmisivnost v vodonosniku 
pod območjem gradnje nista zmanjšana za več, kot so z veljavno 
zakonodajo določene dovoljene izjeme (10 %).

(2) Gradbeni poseg v vode mora biti prostorsko in ča-
sovno omejen in z minimalnim vnosom snovi v vodo. Izbrati 
je treba takšno tehnologijo gradnje, da bo dolvodno kalnost 
zmanjšana na minimum. V vodi ne smejo nastati razmere 
neprekinjene kalnosti.

(3) Med izvajanjem ureditve cest in suhega zadrževalnika 
ter v času obratovanja le-teh je treba za zaščito podtalnice in 
površinskih voda upoštevati naslednje pogoje:

– vodnega režima vodotokov (vertikalni in prečni profil) 
zaradi načrtovanih ureditev ni dovoljeno poslabšati;
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– dela na objektih je treba prilagoditi hidrološkim razme-
ram odvodnikov in vodotokov in jih izvajati v sušnem obdobju,

– gradnja mora biti organizirana tako, da ne bo prihajalo 
do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda 
ob večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje,

– izbrana mora biti taka tehnologija, ki bo onemogočala 
permanentno onesnaževanje površinskih voda in podtalnice z 
olji in naftnimi derivati v času obratovanja strojev ali s cemen-
tnim mlekom v času betoniranja,

– objekti naj bodo izvedeni tako, da bodo varni pred silami 
vzgona,

– uporaba gradbenih materialov, iz katerih se lahko izlo-
čajo snovi, škodljive za vodo, ni dovoljena,

– sanitarije na gradbišču morajo biti priključene na javno 
kanalizacijsko omrežje. Dovoljena je uporaba kemičnih stra-
nišč,

– pri načrtovanju, projektiranju, gradnji ali rekonstrukciji 
zadrževalnikov in lovilcev olj mora investitor javne ceste izbrati 
takšno zasnovo in tehnične rešitve, ki ob sprejemljivih stroških 
zagotavljajo čim manjši vpliv na onesnaženost tal in kemijsko 
ter ekološko stanje voda.

(4) Na priobalnem zemljišču vodotoka morata biti omogo-
čena dostop in vzdrževanje vodotoka.

(5) Pri pripravi projektne dokumentacije je treba podrobno 
obdelati vsa križanja vodotokov z načrtovanimi komunalni-
mi vodi. Pri načrtovanju križanj je treba upoštevati naslednje 
usmeritve:

– teme cevi komunalnega voda mora biti na globini naj-
manj 1,2 m pod dnom struge potoka;

– na tej globini mora zaščitna cev potekati na razdalji med 
zgornjima robovoma brežin ter še 3 do 5 m na vsako stran;

– na območju križanja morajo biti dno struge in brežine 
vodotoka ustrezno zavarovani;

– vsa križanja vodotokov s komunalnimi vodi morajo biti 
načrtovani tako, da prevodna sposobnost struge vodotoka ne 
bo zmanjšana.

(6) V času gradnje je treba izvajati monitoring površinske 
vode Glinščice gorvodno in dolvodno od načrtovanih posegov 
na podlagi programa monitoringa. V programu se določijo 
merilne točke, kjer se izvedejo neprekinjene 24-urne meritve 
kvalitete vode s 15-minutnim intervalom zajema podatkov s 
pomočjo multiparametrske sonde. Meritve morajo zajemati vsaj 
naslednje parametre: temperatura vode, pH, motnost, elektro-
prevodnost, vsebnost raztopljenega kisika, skupne raztopljene 
snovi, redoks potencial, koncentracija nitrata in amonija.

49. člen
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje je treba na dostopnih poteh in gradbi-
ščih, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem 
najbolj približajo, izvajati naslednje ukrepe:

– preprečevati nekontroliran raznos gradbenega materi-
ala na območju gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep zah-
teva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred 
vožnjo na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov;

– preprečevati prašenje s prometnih in manipulativnih po-
vršin, deponij materiala in gradbišč; ukrep zahteva skladiščenje 
sipkih materialov proč od stanovanjskih območij, vlaženje ali 
prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, 
vlaženje prometnih in manipulativnih površin, iz katerih se lah-
ko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih 
površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim 
krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekul-
tiviranje območij velikih posegov;

– upoštevati emisijske norme v skladu z zahtevami emisij-
skih uredb pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbe-
ni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva upora-
bo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih 
sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev emisij 
na stacionarnih objektih in napravah;

– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in de-
lovnih naprav za daljši čas, je treba ugasniti motor.

(2) V času obratovanja je treba izvajati v skladu z veljavno 
zakonodajo zahtevane ukrepe preprečevanja in zmanjševanja 
emisije snovi v zrak.

50. člen
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)

(1) Dno in brežine vodotoka morajo biti na vplivnem ob-
močju premostitve utrjeni na tak način, da je preprečena erozija 
dna in brežin ter da je omogočen transport plavin in plavja.

(2) Vse erozijske pojave v času gradnje ali v času obrato-
vanja je treba nemudoma sanirati.

(3) Protipoplavni nasipi znotraj območja zadrževalnika 
Brdnikova in zadrževalnika ob Poti za Brdom, razen obodnih 
nasipov na Brdnikovi ulici in Poti za Brdom, vključno s par-
kiriščem, morajo biti proti kmetijskim zemljiščem izvedeni v 
blagem nagibu do največ 1:8.

(4) Pred izvedbo nadvišanj in gradnjo visokovodnih nasi-
pov je treba vrhnjo rodovitno plast zemlje debeline 0,2–0,4 m 
začasno odstraniti na rob izkopa in po končani izvedbi upo-
rabiti za ponovno humuziranje. Paziti je treba, da se ohrani 
rodovitnost prsti in količina ter pri tem ne sme priti do mešanja 
mrtvice in živice.

(5) Pri gradnji protipoplavnih nasipov se mora uporabljati 
zemljina, ki bo v skladu s predpisi o obremenjevanju tal z vna-
šanjem odpadkov primerna za rekultivacijo tal na kmetijskih 
zemljiščih.

(6) Za začasne prometne in gradbene površine je treba 
uporabiti površine, na katerih so tla manj kvalitetna.

(7) Dela je treba časovno izvajati tako, da bo čim manj 
prizadeta kmetijska proizvodnja.

(8) Investitor je dolžan ponovno urediti prekinjene dostope 
na kmetijska zemljišča.

(9) Med gradnjo je treba gradbišče organizirati tako, da bo 
preprečeno onesnaženje tal, ki bi lahko nastalo zaradi transpor-
ta, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih 
snovi. Ob nezgodi je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča 
goriva, olja in maziva ter drugih nevarnih snovi morajo biti za-
ščitena pred možnostjo izliva v tla.

(10) S transportnih in gradbenih površin ter deponij grad-
benih materialov je treba preprečiti odtekanje vod na kmetijsko 
obdelovalne površine.

51. člen
(varstvo pred prekomernim hrupom)

(1) V času gradnje ne smejo biti presežene ravni hrupa, 
določene v predpisih, ki urejajo hrup v naravnem in življenj-
skem okolju. Upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred 
hrupom.

(2) V času gradnje je treba:
– uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so 

izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih 
strojev, ki se uporabljajo na prostem, po veljavni zakonodaji, ki 
ureja področje hrupa;

– upoštevati časovne omejitve gradnje v vplivnem ob-
močju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas in na 
delavnike;

– transportne poti na gradbišče določiti na način, da v 
največji možni meri potekajo izven stanovanjskih naselij.

(3) Na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim 
objektom, je treba čas obratovanja hrupnih operacij omejiti na 
najmanjšo možno mero, po potrebi pa se hrup lahko omeji tudi 
s premičnimi protihrupnimi ograjami.

52. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) V času gradnje in v času obratovanja je treba z odpad-
ki ravnati skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.

(2) Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega ma-
teriala je v času gradnje treba urediti tako, da je onemogočena 
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erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po zaključku del 
naj se sanira vse površine, ki so bile potrebne med gradnjo 
(dostopne ceste, začasne deponije materiala).

(3) V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbira-
nja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne 
uporabe posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbe-
nih odpadkov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je 
treba odlagati na odlagališčih, skladno s predpisi o ravnanju z 
odpadki. Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih 
listov in voditi predpisane evidence. Nevarne odpadke je treba 
skladiščiti v zaprti posodi in jih redno predajati pooblaščenemu 
odjemalcu nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z 
nevarnimi odpadki.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO  

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

53. člen
(varstvo pred požarom in zaščita pred poplavami)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe 
OPPN ne sme poslabšati. Pri gradnji in vzdrževanju vodno-
gospodarskih ureditev je treba upoštevati pasivne in aktivne 
ukrepe varstva pred požarom.

(2) Na območjih, ogroženih zaradi poplav, je treba pri 
umeščanju posegov v prostor upoštevati določila predpisov, ki 
urejajo pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi pove-
zane erozije celinskih voda.

(3) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je treba posebno pozornost nameniti 
reševanju odvajanja zaledne padavinske vode s površin, ki 
bodo od struge Glinščice ločene z nasipi ali parapetnimi zidovi. 
Treba bo zagotoviti odvajanje zaledne vode v Glinščico in ure-
diti zaščito teh območij zaradi gladine vode v Glinščici.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

54. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od 
funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih 
s tem odlokom, če se pri nadaljnjem, podrobnejšem pro-
učevanju prometnih, komunalnih, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, 
ki so primernejše s hidrotehničnega, okoljevarstvenega ali 
prostorskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabša-
ti prostorske in okoljske razmere oziroma spremeniti kra-
jinsko-arhitekturna zasnova.

(2) V prostorski enoti V4a so za zapornični objekt, skladno 
s prvim odstavkom tega člena, dopustna odstopanja svetle širi-
ne in višine iz 25. člena tega odloka glede na tehnično rešitev.

(3) V prostorski enoti C5 so za parkirišče dopustna odsto-
panja tlorisnih gabaritov +- 2,0 m.

(4) V prostorski enoti P1 so za vtočni objekt dopustna 
odstopanja tlorisnih gabaritov +-1 m.

(5) V prostorski enoti P12 so za merilno mesto dopustna 
odstopanja tlorisnih gabaritov +- 1 m.

(6) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev iz prvih petih odstavkov tega člena ne smejo spreminjati 
načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih 
in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih 
območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Nave-
dena odstopanja so dovoljena le, če z njimi soglašajo pristojni 
upravljavci.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

55. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

(1) Ureditve, ki jih določa OPPN, je dopustno izvajati v 
več etapah, pri čemer mora biti posamezna etapa (če se lah-
ko izvaja ločeno od ostalih) funkcionalno zaključena in mora 
predstavljati del končne rešitve. Vsako etapo je treba izvesti v 
celoti, vključno z vsemi načrtovanimi funkcionalnimi objekti in 
okoljskimi ureditvami.

(2) V prvi etapi so predvidene ureditve v prostorskih eno-
tah C1 in V2. V prostorski enoti C1 je predvidena:

– prestavitev in izvedba semaforiziranega križišča Brdni-
kove ulice in Poti za Brdom;

– izvedba Brdnikove ulice od mostu čez Glinščico do 
novega križišča s Potjo za Brdom;

– navezava na obstoječo Pot za Brdom zahodno od 
križišča;

– navezava na rekonstruirano Pot za Brdom vzhodno od 
križišča;

– deviacija in navezava Brdnikove ulice jugozahodno od 
križišča;

– izvedba pripadajoče načrtovane komunalne infrastrukture.
(3) V drugi etapi so predvidene ureditve v prostorskih 

enotah C2, C3, V1a, V1b, V1c, V1d, V1e, V1f, V1g, V1h, V4a, 
V4b, Z1, Z2, P1, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14a, P15 in C5 
ter druge ureditve v ostalih prostorskih enotah, če so povezane 
z ureditvami v navedenih prostorskih enotah. Ureditev parkiri-
šča v prostorski enoti C5 je treba časovno izvesti po izgradnji 
zaporničnega objekta in rekonstrukciji mosta čez Glinščico.

(4) V tretji etapi so predvidene ureditve v prostorskih eno-
tah P6a, P6b, P7a in P7b.

(5) V četrti etapi se izvedejo ureditve v prostorskih enotah 
V3a in V3b.

(6) Prvo etapo je treba izvesti pred drugo etapo oziroma 
se lahko izvedeta sočasno. Ureditve v tretji etapi je dopustno 
izvesti pred ureditvami v prvi etapi, najkasneje pa sočasno z 
izvedbo ureditev v drugi etapi. Četrta etapa se lahko izvede 
pred ali sočasno s prvo oziroma drugo etapo.

(7) Neodvisno od opredeljenih etap se lahko ločeno izve-
dejo ureditve v prostorski enoti C4.

(8) Gradnja nove brvi v prostorski enoti P14b se ne sme 
izvesti prej kot po izvedbi druge etape.

(9) Šteje se, da je poplavna ogroženost urbaniziranega 
območja na zlivnem območju potoka Glinščica zmanjšana po 
izvedbi ureditev v prvi, drugi, tretji in četrti etapi.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

56. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Poleg nalog in obveznosti, določenih v drugih členih 
tega odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev tudi:

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem 
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje zadrževalnika in rekonstrukcije Brdnikove ulice;

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo priha-
jalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

– zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov med 
gradnjo in po njej;

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in 
ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene 
in poškodovane;

– urediti pogoje za varno gibanje pešcev;
– gradbišče zavarovati tako, da sta zagotovljeni varnost 

in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč. V času 
gradnje in obratovanja je treba zagotoviti nemoteno prometno, 
komunalno, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko 
oskrbo obstoječih uporabnikov;

– v času gradnje zagotoviti ustrezen strokovni nadzor 
stanja obstoječih objektov v vplivnem območju gradnje;
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– v času gradnje zadrževalnika na Brdnikovi cesti je treba 
pripraviti in izvajati program monitoringa površinske vode tj. 
Glinščice (gorvodno in dolvodno od posegov). Merilne točke je 
treba določiti v programu monitoringa glede na faznost gradnje.

(2) Investitor mora vzpostaviti najmanj 1,6 ha ekstenzivnih 
travniških površin iz sedmega odstavka 47. člena tega odloka 
ob izvedbi rekonstrukcije Poti za Brdom v prostorski enoti C4.

(3) Investitor mora nadomestiti izpad dohodka iz kmetijske 
dejavnosti na kmetijskih zemljiščih v primeru:

– da bo v času gradnje kmetijska raba ovirana;
– da bo poslabšan poplavni režim glede na trenutno sta-

nje v času obratovanja zadrževalnika Brdnikova in zadrževal-
nika ob Poti za Brdom povzročil izpad dohodka izključno zaradi 
funkcije zadrževalnika.

(4) Investitor mora pred pričetkom del evidentirati lokalna 
depresijska območja na desnem bregu Glinščice v območju 
zadrževalnika Brdnikova, praviloma ob izrazitejšem deževnem 
dogodku, in nato na mestih depresijskih območij izvesti lokalna 
dosutja (izravnave) obstoječih nižjih površin.

(5) Investitor pred začetkom gradnje evidentira stanje 
obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci. Investitor je pred 
začetkom gradnje z upravljavci infrastrukture dolžan skleniti 
pisni dogovor, v katerem je treba evidentirati stanje obstoječe 
infrastrukture, opredeliti način ravnanja z njo med gradnjo in 
določiti stanje infrastrukture po končani gradnji.

(6) Stroške vseh zaščit in prestavitev, potrebnih zaradi 
gradnje načrtovanega zadrževalnika in ceste, krije investitor 
gradnje.

(7) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter pre-
dati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti 
za primopredajo vseh prestavljenih odsekov cest, javne raz-
svetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s 
predpisi, ki urejajo področje javne infrastrukture, ne bo prevzel 
v upravljanje.

(8) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na 
vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje.

(9) V primeru, da se z gradnjo posega na vodna zemljišča, 
je treba skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti za vsa zemlji-
šča v lasti države.

(10) V primeru uporabe vodne infrastrukture za druge 
namene, kadar se na vodni infrastrukturi zgradi objekt v lasti 
tretje osebe, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi 
stavbne pravice.

(11) Po končani gradnji je treba zapornični objekt predati v 
upravljanje organu, pristojnemu za upravljanje z vodami.

(12) Investitor mora po končani gradnji in pridobitvi upo-
rabnega dovoljenja zagotoviti, da se lastništvo nove vodne 
infrastrukture prenese na državo, ter zagotoviti ustreznega 
upravljavca in vzdrževalca za njeno obratovanje.

57. člen
(organizacija gradbišča)

(1) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba iz-
delati načrt gradbišča, vključno s transportnimi potmi v času 
gradnje in lokacijami morebitnih deponij.

(2) Organizacijo gradbišča je treba v največji možni meri 
omejiti na lokacije protipoplavnih ureditev in trase ceste.

(3) Gradbišč ni dopustno urediti znotraj zavarovanih ob-
močij ali območij naravnih vrednot. Deponije materiala, odkopni 
zemeljski višek, parkirišča za delovno mehanizacijo ter logistič-
no in drugo infrastrukturo je treba vzpostaviti na površinah z 
nizko vrednotenimi habitatnimi tipi.

(4) Dostop do strug vodotokov mora biti zagotovljen v 
vseh fazah gradnje in obratovanja.

(5) Vse dostopne poti so začasnega značaja. Locirane in 
urejene morajo biti tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti 
elementi cest, bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ure-
ditve. Morebitne poškodbe, ki bi nastale na dostopnih poteh, je 
treba takoj po zaključku gradnje sanirati.

(6) V času gradnje je treba za dostop uporabljati ob-
stoječe poti, morebitne nove poti se morajo izogniti visoko 

vrednotenim habitatnim tipom. Povsod v območju, še posebno 
pa pri prečkanju mokrotnih travnikov, je treba za dostopne poti 
uporabljati že obstoječa nasutja.

(7) Če se izkaže, da je treba med gradnjo izvesti dodatne 
začasne dostopne poti do gradbišča, je treba pridobiti soglasje 
lastnikov zemljišča, upoštevati značilnosti zemljišča ter po upo-
rabi sanirati morebitne poškodbe oziroma denarno nadomestiti 
nastalo škodo.

(8) V času gradnje je za začasno deponiranje gradbene-
ga materiala, zagotovitev prehoda gradbene mehanizacije ali 
dostopa za izvedbo del treba zagotoviti potrebne površine na 
vseh zemljiščih, ki so znotraj območja OPPN. Za zemljišča na 
območju gradnje parapetnih zidov v prostorski enoti P13, ki 
nimajo neposrednega dostopa z javne površine ali je dostop do 
njih otežen, je dopustno do njih dostopati tudi preko zemljišč, 
ki niso znotraj meje območja OPPN. Ta zemljišča so zemljišča 
ali deli zemljišč s parcelnimi številkami 547/12, 549/11, 549/12, 
861/1, 941/17, 941/18, 942/3, vse katastrska občina Vič, ter 
1553, katastrska občina Brdo.

(9) Na območju POT-i, ki se ohranja v prvotnem stanju, 
je prepovedano odlaganje gradbenih materialov in gradbenih 
odpadkov. Na območje POT-i naj se z gradbeno mehanizacijo 
ne posega oziroma naj se posega v čim manjši možni meri. 
Če obstajajo druge rešitve, naj se POT ne uporablja za dostop 
do območij posameznih posegov. Gradbena dela na odsekih 
POT-i, kjer se posega v enoto kulturne dediščine (prečkanje 
Brdnikove ulice, izvedba zadrževalnika ob Poti za Brdom (iz-
vedba nasipa in zamenjava obstoječega cevnega prepust z 
novim) in izvedba zadrževalnika ob tehnološkem parku (pod 
POT-jo se izvede vtočni objekt in nov cestni prepust)), je treba 
izvesti v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, OE Ljubljana.

58. člen
(vzdrževanje)

(1) V sklopu upravljanja in vzdrževanja objektov je treba 
organizirati redno vzdrževalno službo, katere namen je vzdrže-
vanje objektov in naprav v skladu z načrtom vzdrževanja. Cilj je 
ohranjanje funkcionalnosti načrtovanih protipoplavnih ureditev.

(2) Izvajati je treba redne preglede zaporničnega objekta. 
V času vzdrževanja zaporničnega objekta je dovoljeno omejiti 
osnovno rabo parkirišča v prostorski enoti C5.

(3) Upravljavec je dolžan takoj po neurjih izvesti ogled 
terena in odpraviti vse naplavine in zemljišča vzpostaviti v 
prvotno stanje.

(4) Naplavine se odstrani samo v primeru, da te povzroča-
jo spremembo režima rečnega toka in posledično erozijo, po-
plavno ogroženost priobalnih zemljišč ali preusmeritev vodnega 
toka. Odstranjevanje obrežne grmovne zarasti je predvidena 
na 5 do 10 let.

(5) V primeru, da pri poplavah ribe ostanejo ujete na 
območju travnikov, jih je treba vrniti v potok. V času praznjenja 
zadrževalnika je treba nujno zagotoviti prisotnost upravljavca, 
ki mora poskrbeti za vrnitev rib.

(6) Močvirno jelševje in močvirne travnike ter povezavo 
med njimi je treba ohranjati.

(7) Upoštevati je treba tudi druge omejitve in pogoje, po-
vezane z vzdrževanjem in izvajanjem javne službe skladno z 
določili zakonskih predpisov, ki urejajo varstvo voda.

59. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
(1) Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po 

prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni vsi posegi, ki so 
skladni z osnovno namensko rabo prostora ob pogoju, da ne 
poslabšujejo ali spreminjajo vodnega režima in ureditev za 
varstvo pred poplavami, ki bi lahko kakor koli povečali poplavno 
ogroženost ali zmanjševali koristno prostornino zadrževalnikov.

(2) Načrtovanim protipoplavnim objektom in drugim uredi-
tvam ni dovoljeno spreminjati njihove funkcionalnosti.
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XIII. KONČNE DOLOČBE

60. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila 
naslednjih občinskih prostorskih izvedbenih aktov v delih, ki se 
nanašajo na območje OPPN:

– Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 
3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list RS, št. 123/04 in 78/10);

– Odloka o ureditvenem načrtu za del območja urejanja 
VI3/3 – Biotehniška fakulteta in VR3/5 – Biocenter – del (Uradni 
list SRS, št. 28/87, in Uradni list RS, št. 123/04 in 78/10);

– Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja ureja-
nja VP3/2 Brdo (Uradni list RS, št. 18/02, 64/05, 100/07 in 78/10).

61. člen
(vpogled OPPN)

OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, oddelku, pristoj-

nemu za urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Vič - Rudnik in 

Izpostava Šiška,
– Četrtni skupnosti Rožnik, Četrtni skupnosti Vič in Četrtni 

skupnosti Šiška.

62. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-41/2008-139
Ljubljana, dne 9. julija 2012

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

Po pooblastilu
Podžupan

Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

2575. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin 
v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana 
v šolskem letu 2012/2013

Na podlagi 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolni-
tvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) ter 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 17. seji dne 9. julija 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi notranjih igralnih površin v javnih 

vrtcih Mestne občine Ljubljana  
v šolskem letu 2012/2013

1. člen
V javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana: Vrtec Ciciban, 

Vrtec Črnuče, Vrtec dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtec 
Hansa Christiana Andersena, Vrtec Jarše, Vrtec Jelka, Vrtec 
Kolezija, Vrtec Ledina, Vrtec Miškolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec 
Mojca, Vrtec Najdihojca, Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Pedenj-
ped, Vrtec Pod gradom, Vrtec Šentvid, Vrtec Trnovo, Vrtec Viški 
gaj, Vrtec Vodmat, Vrtec Vrhovci, Vrtec Zelena jama in Vrtec 
Viški vrtci znašajo notranje igralne površine, ki se zagotovijo v 

šolskem letu 2012/2013: 3 m2 na otroka za otroke do drugega 
leta starosti, 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do tretjega 
leta starosti in 1,75 m2 na otroka za otroke od tretjega leta 
starosti do vstopa v šolo.

2. člen
Ta sklep se objavi, ko nanj da soglasje minister, pristojen 

za področje predšolske vzgoje, in začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-56/2012-2
Ljubljana, dne 9. julija 2012

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

2576. Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega 
in upravnega središča v Svetem Juriju 
ob Ščavnici

Na podlagi 9. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
(Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici na 17. redni seji dne 8. 8. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega 

središča v Svetem Juriju ob Ščavnici

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S pravilnikom o uporabi prostorov Kulturnega in uprav-

nega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici (v nadaljevanju: 
pravilnik), se ureja način in pogoji uporabe prostorov kultur-
no promocijskega centra (v nadaljevanju: KPC) in kulturnega 
doma (v nadaljevanju: KD).

2. člen
Lastnik prostorov je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (v 

nadaljevanju: lastnik).

3. člen
Prostori KPC so:
K. 25 – delavnice društva podeželskih žena in deklet, 

P.02 – galerija, P.03 – prostor vseživljenjskega učenja, P.04 – 
društveni prostori, P.05 – turistična pisarna, P.06 – turistično 
prodajni prostor, P.09 – multimedijski prostor, N1.13 – razstavni 
prostori, N1.12 – društveni prostori, N1.10 – atelje, N1.09 – 
atelje/pisarna, N1.04 – pisarna KPC, N2.05 – vadbeni prostor 
KUD, N2.06 – vadbeni prostor KUD ter spremljevalni prostori.

Prostori KD so:
Kocbekova dvorana, Galerija, Bela dvorana, Zelena dvo-

rana, Modra dvorana, Klet vina in besed, Zunanji avditorij, Klub 
JAMA, Zunanji plato ter spremljevalni prostori.

II. POGOJI UPORABE PROSTOROV KPC IN KD

4. člen
Uporabnik prostorov KPC je lahko:
– lastnik – Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,
– zavodi, zveze društev in društva s sedežem na obmo-

čju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki delujejo in ustvarjajo na 
področju ljubiteljske kulture ali turizma.
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Uporabnik vseh prostorov KD razen Kluba JAMA je lahko:
– lastnik – Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,
– javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Območna izpostava javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti,

– društva in zveze društev s sedežem na območju Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici,

– društva s sedežem izven območja Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici,

– pravne osebe, ne glede na sedež,
– fizične osebe, ne glede na prebivališče.
Uporabnik Kluba JAMA je lahko:
– društvo, klub, zveza društev ali zavod s sedežem na 

območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki deluje izključno 
na področju izvajanja mladinskih dejavnosti in ima le to tudi 
opredeljeno v statutu.

Uporabnik lahko prostore KPC in KD uporablja za:
– izvajanje svoje redne dejavnosti, ali
– za kratkotrajno uporabo, za izvedbo prireditve, izobraže-

vanja, srečanja, sestanka ali drugega dogodka (v nadaljevanju: 
dogodek).

5. člen
Za izvajanje svoje redne dejavnosti mora uporabnik 15 dni 

pred pričetkom uporabe vložiti vlogo na predpisanem obrazcu, 
ki je priloga tega pravilnika (Obr. 1), na Občino Sveti Jurij ob 
Ščavnici. Občinska uprava v roku 5 dni izda sklep o odobritvi 
oziroma zavrnitvi vloge in v primeru odobritve vlagatelja pozove 
k podpisu pogodbe o uporabi prostorov.

Termin za redno uporabo prostorov z vlagateljem uskladi 
občinska uprava. Uporabniki lahko uporabljajo prostore le v 
času termina, ki jim je bil določen. O morebitni spremembi 
termina se morajo uskladiti z lastnikom. S svojim delovanjem 
ne smejo ovirati ali onemogočati uporabe drugim uporabnikom. 
Ko se izvajajo dogodki v prostorih KPC ali KD, uporabniki ne 
morejo uporabljati prostorov, v katerih poteka dogodek in spre-
mljevalnih prostorov, prav tako ne morejo uporabljati drugih 
prostorov za izvajanje svojih dejavnosti, ki bi na kakršenkoli 
način motila izvedbo dogodka.

6. člen
Za kratkotrajno uporabo mora uporabnik 15 dni pred 

dnem uporabe vložiti vlogo na predpisanem obrazcu, ki je pri-
loga tega pravilnika (Obr. 2), na Občino Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Občinska uprava v roku 5 dni izda sklep o odobritvi oziroma 
zavrnitvi vloge in v primeru odobritve vlagatelja pozove k pod-
pisu pogodbe o uporabi prostorov.

Kratkotrajno uporabo prostora občinska uprava odobri 
uporabniku, katerega vloga je za željeni termin prva prispela na 
Občino Sveti Jurij ob Ščavnici. Uporabe prostora mu ne dodeli 
v primeru, da za prostor obstaja predhodna rezervacija.

Predhodno rezervacijo prostorov imajo termini, ki so jih 
organizatorji dogodkov vpisali v letni koledar prireditev Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici, termini za javne občinske prireditve ter 
termini za poroke in jubilejne poroke.

Organizator, ki ima za svoj dogodek predhodno rezer-
vacijo, je dolžan 30 dni pred izvedbo dogodka vložiti vlogo za 
uporabo prostora na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega 
pravilnika (Obr. 2), na Občino Sveti Jurij ob Ščavnici, v naspro-
tnem primeru se smatra, da prostora ne namerava uporabiti.

7. člen
Vlogam iz 5. in 6. člena tega pravilnika je potrebno pri-

ložiti:
– fizična oseba – fotokopijo osebne izkaznice;
– pravna oseba – dokazilo o registraciji;
– društva in druge organizacije – odločbo o vpisu v re-

gister društev oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije;
– politična stranka – odločbo o vpisu politične stranke v 

register političnih strank;

– v primeru organizacije humanitarnega dogodka, doka-
zilo da gre za tovrsten dogodek.

Priloge k vlogi je stranka dolžna priložiti k prvi vlogi za 
najem v tekočem letu za vse ostale vloge tekom tekočega leta 
pa teh dokazil ni potrebno ponovno prilagati.

8. člen
Za uporabo prostorov za izvajanje rednih dejavnosti in 

za kratkotrajno uporabo se sklene pogodba med lastnikom in 
uporabnikom, s katero se opredelijo medsebojne pravice in 
obveznosti.

Za redno uporabo se sklene pogodba za obdobje največ 
1 leta. Za podaljšanje obdobja uporabe prostorov je potrebno 
ponovno vložiti vlogo.

Za kratkotrajno uporabo se sklene pogodba za čas upora-
be prostora za izvedbo dogodka. Kot čas uporabe prostora se 
upošteva tudi čas priprave prostora in čas do dokončne predaje 
prostora lastniku. Za čas uporabe za izvedbo razstav se šteje 
čas otvoritvenega dogodka.

Čas uporabe iz prejšnjega odstavka beleži upravljalec, 
potrdi pa ga uporabnik ob predaji prostora.

Priloga pogodbe je seznam inventarja in opreme, ki je 
skupaj s prostorom dana uporabniku v uporabo.

V primeru, da uporabnik delno ali v celoti ne upošteva 
določil pogodbe, lahko lastnik s pisnim obvestilom kadarkoli 
prekine sklenjeno pogodbo.

Lastnik in uporabnik prostora lahko sklenjeno pogodbo 
predčasno prekineta tudi sporazumno, če se tako dogovorita.

9. člen
Lastnik si pridržuje pravico, da prostora ne da v uporabo 

v naslednjih primerih:
– če smatra, da bi bili z namenom uporabe ogroženi lju-

dje, oprema v objektu ali sam objekt,
– da ima vlagatelj kakršnekoli zapadle obveznosti do 

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
– da vlagatelj pri predhodnih uporabah prostorov objekta 

ni ravnal v skladu s hišnim redom, tem pravilnikom in pogodbo,
– v drugih utemeljenih primerih.

10. člen
Prostore KPC lahko uporabljajo le uporabniki iz prvega 

odstavka 4. člena tega pravilnika, uporaba pa je brezplačna.

11. člen
Uporaba prostorov KD je za sledeče uporabnike brez-

plačna:
– lastnik – Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,
– javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,
– Območna izpostava javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti.
Uporaba prostorov KD za izvajanje svoje redne dejavnosti 

za društva in zveze društev s sedežem na območju Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici je brezplačna, razen v primeru, da gre 
za izvajanje pridobitne dejavnosti. V tem primeru se uporaba 
prostorov zaračuna po ceniku, ki je priloga tega pravilnika.

Uporaba prostorov KD za kratkotrajno uporabo za društva 
in zveze društev s sedežem na območju Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici je v primeru izvedbe nekomercialne prireditve, izobra-
ževanja, srečanja ali drugega dogodka brezplačna. Uporabnik 
v tem primeru ne sme zaračunavati vstopnine, kotizacije, prav 
tako ne sme zbirati nobenih prostovoljnih ali drugih prispevkov. 
V nasprotnem primeru se uporaba prostorov zaračuna po ce-
niku, ki je priloga tega pravilnika. Uporaba se zaračuna tudi v 
primeru, da uporabnik glede vstopnine, kotizacije, in pobiranja 
prostovoljnih ali drugih prispevkov na prireditvi ravna drugače 
kot je navedel v vlogi. Izjema so prireditve na katerih program 
izvedejo člani društva ali zveze društev s sedežem na območju 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in humanitarne prireditve društev 
ali zvez društev s sedežem na območju Občine Sveti Jurij ob 
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Ščavnici, za katere lahko občinska uprava v celoti oprosti pla-
čila uporabnika iz tega odstavka, tudi v primeru, da zaračunava 
vstopnino ali zbira prostovoljne prispevke. Uporabnik mora v 
tem primeru le to označiti na vlogi in vlogi priložiti ustrezna 
dokazila. Kot humanitarna dejavnost se šteje zbiranje pomoči 
za posameznike ali družine s prebivališčem v Občini Sveti Jurij 
ob Ščavnici.

Za uporabo prostorov KD za izvajanje redne dejavnosti 
ali kratkotrajno uporabo se za društva s sedežem izven ob-
močja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, pravne osebe, ne glede 
na sedež in fizične osebe, ne glede na prebivališče, v vseh 
primerih zaračuna uporaba prostorov po ceniku, ki je priloga 
tega pravilnika. Uporaba prostorov se izjemoma ne zaračuna 
le Območni organizaciji Rdečega križa in Župnijski Karitas za 
izvedbo humanitarnih prireditev.

Uporaba prostorov se ne zaračuna tudi drugim uporab-
nikom, za izvedbo dogodka s statusom posebnega pomena. 
Dogodki s statusom posebnega pomena so dogodki z vsebino, 
ki promovira občino ter s tem povečuje njen ugled. Status po-
sebnega pomena po pregledu vloge prizna občina.

Klub JAMA se oddaja v uporabo po posebnem postopku:
Občina na svojih spletnih straneh objavi javni poziv za 

uporabo kluba JAMA. Vloge prispele na javni poziv se preverijo 
ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 4. člena 
pravilnika. V primeru, da pogoje izpolnjuje več prijaviteljev, 
občina objavi javni razpis za uporabo kluba JAMA, v katerem 
opredeli programska merila za izbiro uporabnika. V primeru, da 
se prijavi, ali da pogoje iz javnega poziva izpolnjuje le en prijavi-
telj, se z njim sklene pogodba brez javnega razpisa. V primeru, 
da se ne prijavi, ali pogojev javnega poziva ne izpolnjuje noben 
prijavitelj se javni poziv po 30 dneh ponovi.

Klub JAMA se daje v uporabo za obdobje 3 let, uporaba 
prostorov pa je brezplačna. Uporabnik kluba JAMA mora zago-
tavljati javnost dogodkov, razen v primerih izvajanja dejavnosti 
uporabnika (sestanki članstva, izobraževanja, vaje članov itd).

12. člen
V primerih, ki so kot možni navedeni v 11. členu, ko se 

uporaba prostorov za uporabo KD zaračuna, občinska uprava 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na podlagi pogodbe, izda račun 
za uporabo prostora, s katerim zaračuna najemnino in stroške 
uporabe in ga je najemnik dolžan plačati v roku 8 dni od nje-
gove izdaje oziroma najkasneje do pričetka uporabe prostorov. 
Zaračuna se čas uporabe, ki je opredeljen v tretjem odstavku 
8. člena tega pravilnika. V primeru da uporabnik prekorači čas 
uporabe, ki ga je navedel na vlogi, lastnik izvede poračun in 
za razliko pošlje račun uporabniku, ki ga je dolžan plačati v 
roku 8 dni.

Uporabnik dokaže poravnane obveznosti po pogodbi z 
dokazilom o plačilu, pred uporabo prostorov.

Najemnina vključuje uporabo s pogodbo dogovorjenega 
prostora s spremljevalnimi prostori (sanitarije, hodniki, stopni-
šča, avla, v primeru dvorane pododerje itd.). Stroški uporabe 
vključujejo uporabo s pogodbo dogovorjenega pohištva, opre-
me, elektriko, ogrevanje, čiščenje in delo upravljalca.

Upravljalec je oseba določena s strani lastnika, ki skrbi za 
odklepanje in zaklepanje prostorov pri izvedbi dogodkov, pre-
dajo prostorov uporabniku v uporabo, ogrevanje in prezrače-
vanje prostorov v objektu, prisotnost v času izvedbe dogodkov, 
upravljanje z osnovno opremo itd.

13. člen
Uporabniki, ki imajo v skladu z 11. členom omogočeno 

brezplačno uporabo prostorov, so po končani uporabi, ko gre 
za izvajanje rednih dejavnosti ali za organizacijo dogodka, 
dolžni prostore, ki so bili v uporabi, s spremljajočimi prostori 
pospraviti in očistiti, v skladu s hišnim redom. V nasprotnem 
primeru stori to lastnik na njihove stroške.

Uporabniki, ki imajo v skladu z 11. členom omogočeno 
brezplačno uporabo prostorov, so ne glede na to dolžni plačati 

uporabo prostorov, ki jih potrebujejo za namene pogostitve 
nastopajočih, ali druge namene, če le te uporabljajo dlje kot 
1 uro po končanem dogodku.

14. člen
V primeru, da namerava uporabnik hkrati uporabljati več 

prostorov, mora na obrazcu vloge za uporabo prostorov navesti 
vse prostore, ki jih namerava uporabljati.

15. člen
Uporaba prostorov opredeljena v 11. in 12. členu tega 

pravilnika se zaračunava po ceniku, ki je priloga tega pra-
vilnika.

III. OBVEZNOSTI UPORABNIKA IN LASTNIKA

16. člen
Lastnik je dolžan:
– prostore predati v stanju, ki omogoča normalno upo-

rabo,
– urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogre-

vanje prostorov,
– odpraviti napake na ali v objektu, ki bi uporabniku one-

mogočali normalno uporabo,
– pred oddajo prostorov pregledati prostore, ki se od-

dajajo in v pogodbo za uporabo prostorov vpisati morebitne 
pomanjkljivosti.

Vsak uporabnik, ki sklene pogodbo za uporabo prostorov 
KD ali KPC je dolžan:

– prostore uporabljati v skladu s pogoji navedenimi v 
pogodbi in v skladu z veljavnim hišnim redom, ki ga prejme ob 
podpisu pogodbe,

– skrbeti za prostore po načelu dobrega gospodarja,
– upravljalcu ali občinski upravi prijaviti morebitne poškod-

be ali odtujitve najetih prostorov in inventarja. Če so poškodbe 
nastale zaradi malomarnosti s strani uporabnika jih je le ta 
dolžan odpraviti oziroma poravnati vso nastalo škodo,

– poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev,
– se seznaniti s požarnim redom ter izvajati ukrepe s 

področja požarne varnosti in varstva pri delu v času uporabe 
prostorov. Izvleček iz požarnega reda je izobešen v objektu,

– prostore zapustiti urejene in v enakem stanju, kot jih 
je prevzel,

– o morebitnih napakah na ali v objektu nemudoma obve-
stiti upravljalca ali občinsko upravo,

– po končani uporabi je uporabnik dolžan za seboj po-
spraviti svoje rekvizite oziroma opremo, ki jo je uporabljal,

– uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljalcem 
ne sme uporabljati in premikati inventarja, opreme in rekvizitov, 
ki se nahajajo v prostorih in so v lasti lastnika ali drugih uporab-
nikov prostora in njihove uporabe nima opredeljene v pogodbi 
(npr. mize omare, klavir, tehnična oprema itd).

– ravnati v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja in 
zakonom, ki ureja zaščito avtorskih pravic.

Uporabnik je za uporabo prostorov za izvajanje svoje 
redne dejavnosti dolžan še:

– svojo prisotnost z vsakim prihodom v prostore obvezno 
evidentirati z vpisom v zvezek »Evidenca uporabe prostorov 
Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici«, ki 
se nahaja v avli pri glavnem vhodu.

17. člen
V času izvajanja rednih dejavnosti uporabnikov in v času 

uporabe in priprave prostorov za dogodke ter v času po-
spravljanja prostorov, lastnik ne prevzema odgovornosti za 
kakršnekoli poškodbe uporabnikov ali obiskovalcev dogodka v 
organizaciji uporabnika. Prav tako lastnik ne prevzema odgo-
vornosti za osebno opremo, lastnino uporabnika ali obiskoval-
cev prostorov v času dogodka.
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18. člen
Za tekoče vzdrževanje Kulturnega in upravnega središča 

skrbi občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
Za odpiranje prostorov in prisotnost ob izvedbi dogodka 

je zadolžen upravljalec določen s strani lastnika.
Za izvajanje svoje redne dejavnosti uporabnik ob sklenitvi 

pogodbe prejme ključ vhoda v objekt in ključe prostorov, ki 
jih uporablja. Prav tako prejme kodo alarmnega sistema. Ob 
prevzemu prejemnik – predstavnik uporabnika, podpiše pre-
vzemno izjavo. Uporabnik ne sme izdelovati dvojnikov ključev.

V primeru poteka ali prekinitve pogodbe je uporabnik dol-
žan vse ključe, ki jih je prejel, nemudoma vrniti lastniku.

Seznam opreme, ki je uporabniku dana v uporabo je 
sestavni del pogodbe.

19. člen
Sredstva zbrana iz naslova plačevanja najema prostorov 

kulturnega doma in stroškov uporabe se namensko zbirajo 
v proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in se uporablja 
izključno za pokritje obratovalnih stroškov, čiščenja in ostalih 
vzdrževalnih del na objektu.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3528/0004/2012-005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. avgusta 2012

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l.r.

Priloga
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Občina Sveti Jurij ob Ščavnici                            Priloga 1: OBR1 
Ul. Bratka Krefta št. 14 
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici  
 

VLOGA  ZA  UPORABO PROSTOROV KULTURNEGA IN UPRAVNEGA 
SREDIŠČA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI 

 
Naziv, oz. ime in priimek vlagatelja:______________________________________________ 
 
Sedež, oz. naslov:_____________________________________________________________ 
 
Št. pošte in pošta:_____________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba (za društva, pravne osebe):_______________________________________ 
 
ID za DDV_____________________________ Matična številka_______________________ 
 
Kontakt (tel. št.)___________________________ 
 
Za izvajanje svoje redne dejavnosti želim/o uporabljati sledeče prostore v Kulturnem in 
upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici (označiti v okencih pred prostori): 

� Kocbekova dvorana 
� Galerija 
� Bela dvorana 
� Zelena dvorana 
� Modra dvorana 
� Klet vina in besed 
� Zunanji avditorij 
� Klub JAMA 
� Zunanji plato 

 

� K. 25 - delavnice aktiva kmečkih žena 
� P.02 – galerija 
� P.03 - prostor vseživljenjskega učenja 
� P.04 - društveni prostori 
� P.05 - turistična pisarna 
� P.06 - turistično prodajni prostor 
� P.09 - multimedijski prostor 
� N1.13 - razstavni prostori 
� N1.12 - društveni prostori 
� N1.10 – atelje 
� N1.09 - atelje/pisarna 
� N1.04 - pisarna KPC 
� N2.05 - vadbeni prostor KUD 
� N2.06 - vadbeni prostor KUD  

 
Prostore bomo uporabljali za izvajanje: � nepridobitne dejavnosti    � pridobitne dejavnosti 
   
Namen uporabe prostora:_______________________________________________________ 
 
K uporabi navedenih prostorov spada tudi uporaba spremljevalnih prostorov (sanitarije, hodniki, stopnišča…). 
Na podlagi te vloge se sklene pogodba med lastnikom in uporabnikom za obdobje največ 1 leta. 
 
Podpisani zagotavljam, da bom upošteval vse določbe pogodbe, ki jo bom/o sklenil/i z lastnikom 
in upošteval/i hišni red ter vse ostale dokumente, ki bodo priloga pogodbe. 
 
___________________________________________ _________________________________ 
                          kraj in datum podpis 

žig 
Priloge: 
� fizična oseba - fotokopijo osebne izkaznice;  � pravna oseba - dokazilo o registraciji;  
� društva in druge organizacije - odločbo o vpisu v register     

  društev oz. izpis iz poslovnega registra Slovnije;  
� politična stranka - odločbo o vpisu politične 

   stranke v register političnih strank  
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Občina Sveti Jurij ob Ščavnici                              Priloga 2: OBR2 
Ul. Bratka Krefta št. 14 
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici  
 

VLOGA  ZA  KRATKOTRAJNO UPORABO PROSTOROV  
KULTURNEGA IN UPRAVNEGA SREDIŠČA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, 

za izvedbo prireditve, izobraževanja, srečanja, sestanka ali drugega dogodka 
 
Naziv, oz. ime in priimek vlagatelja:______________________________________________ 
 
Sedež, oz. naslov:_____________________________________________________________ 
 
Št. pošte in pošta:_____________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba (za društva, pravne osebe):_______________________________________ 
 
ID za DDV_____________________________ Matična številka_______________________ 
 
Kontakt (tel. št.)___________________________ 
 
Za izvedbo dogodka želim/o uporabljati sledeče prostore v Kulturnem in upravnem središču 
Sveti Jurij ob Ščavnici (označiti v okencih pred prostori): 

� Kocbekova dvorana 
� Galerija 
� Bela dvorana 
� Zelena dvorana 
� Modra dvorana 
� Klet vina in besed 
� Zunanji avditorij 
� Klub JAMA 
� Zunanji plato 

 

� K. 25 - delavnice aktiva kmečkih žena 
� P.02 – galerija 
� P.03 - prostor vseživljenjskega učenja 
� P.04 - društveni prostori 
� P.05 - turistična pisarna 
� P.06 - turistično prodajni prostor 
� P.09 - multimedijski prostor 
� N1.13 - razstavni prostori 
� N1.12 - društveni prostori 
� N1.10 – atelje 
� N1.09 - atelje/pisarna 
� N1.04 - pisarna KPC 
� N2.05 - vadbeni prostor KUD 
� N2.06 - vadbeni prostor KUD  

 
K uporabi navedenih prostorov spada tudi uporaba spremljevalnih prostorov (sanitarije, hodniki, stopnišča…). 
Na podlagi te vloge se sklene pogodba med lastnikom in uporabnikom. 
 
Prostor bom/o uporabljal/i dne_____________________ od _________ do_________ure, 
(Kot čas uporabe prostora se šteje tudi čas priprave prostora in čas do dokončne predaje prostora lastniku.) 
 
za izvedbo sledečega dogodka:____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Obisk dogodka bo: � brezplačen 

� s plačilom vstopnine 
� s plačilom kotizacije 
� s prostovoljnimi prispevki 
� s plačilom drugega prispevka:_______________________ 
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� Dogodek bo dobrodelne narave, z namenom:_________________________________ 
 
__________________________________________________________________________, 
 
za kar  prilagam dokazilo:______________________________________________________. 
 

� Dogodek bo imel status posebnega pomena:_________________________________ 
 
__________________________________________________________________________, 
 
za kar  prilagam pisno utemeljitev. 
 
 
Podpisani zagotavljam, da bom upošteval vse določbe pogodbe, ki jo bom/o sklenil/i z lastnikom 
in upošteval/i hišni red ter vse ostale dokumente, ki bodo priloga pogodbe. 
 
 
 
__________________________________________ _________________________________ 
                          kraj in datum podpis 

žig 
 
 
Priloge: 

� fizična oseba - fotokopijo osebne izkaznice;  
� pravna oseba - dokazilo o registraciji;  
� društva in druge organizacije - odločbo o vpisu v register društev oz. izpis iz poslovnega registra 

Slovenije;  
� politična stranka - odločbo o vpisu politične stranke v register političnih strank  
� dokazilo, s katerim dokazujemo, da je dogodek humanitarnega značaja 
� pisna utemeljitev, da gre za prireditev s statusom posebnega pomena 
� priloge smo v tekočem letu že oddali k vlogi za __________________________________________ 
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Priloga 3 
 

HIŠNI RED KULTURNEGA IN UPRAVNEGA SREDIŠČA 
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 

 
 

Vsi uporabniki in obiskovalci Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici se 
obvezujejo, da bodo s prostori razpolagali in skrbeli zanje po načelu dobrega gospodarja. 
Vsi uporabniki  in obiskovalci so dolžni spoštovati sledeči hišni red: 

 
1. Prostori Kulturnega in upravnega središča so namenjeni izvedbi kulturnih in drugih 

javnih prireditev, izobraževanj, srečanj, sestankov ali drugih dogodkov (v 
nadaljevanju: dogodki). 
 

2. Vstop v prostore kulturnega doma je dovoljen uporabnikom, ki imajo za uporabo 
sklenjeno pogodbo z lastnikom za izvajanje svojih rednih dejavnosti, ali za izvedbo 
dogodka, upravljalcu, uslužbencem občinske uprave Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter 
vsem ostalim obiskovalcem v času trajanja dogodka. 

 
3. Vsak uporabnik je svojo prisotnost v kulturnem domu obvezno dolžan evidentirati z 

vpisov v zvezek »Evidenca uporabe prostorov Kulturnega in upravnega središča Sveti 
Jurij ob Ščavnici«, ki se nahaja v avli ob glavnem vhodu. 

 
4. V prostorih je strogo prepovedano kaditi, popivati ali razgrajati. V primeru,da se 

zaradi malomarnosti vklopi požarni alarm, je dolžan stroške intervencije plačati 
uporabnik. 
 

5. Po končani uporabi prostorov je uporabnik dolžan za seboj pospraviti svoje rekvizite 
oziroma opremo, ki jo je uporabljal. 
 

6. Uporabnik brez predhodnega dogovora s upravljalcem ne sme uporabljati in premikati 
inventarja, opreme in rekvizitov, ki se nahajajo v prostorih in so v lasti lastnika ali 
drugih uporabnikov prostora in njihove uporabe nima opredeljene v pogodbi (npr. 
mize, omare, klavir, tehnična oprema itd.). 

 
7. V prostorih je potrebno vzdrževati red in čistočo. Po vsaki uporabi je uporabnik 

dolžan za seboj zapustiti urejen prostor. 
 

8. Za čiščenje in drugo vzdrževanje prostorov skrbi občinska uprava občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici tedensko, po potrebi tudi pogosteje. 
 

9. V kolikor se ugotovi poškodovanje prostora ali inventarja, odtujitev predmetov iz 
prostorov ali druge nepravilnosti, se na to nemudoma oz. v najkrajšem možnem času 
opozori upravljalca ali občinsko upravo Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Opaženo se 
natančno še pred zapustitvijo prostorov zabeleži v zvezek »Evidenca uporabe 
prostorov Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici«. 

 
10. V kolikor je v prostoru, na opremi ali inventarju zaradi malomarnosti nastala 

kakršnakoli škoda, jo mora uporabnik obvezno odpraviti oz. poravnati vse stroške, ki 
bodo nastali s popravilom. 
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11. Osebe, ki razpolagajo s ključi odgovarjajo za prostore, opremo in inventar. V kolikor 

pride do ponaredkov ključa, krije stroške zamenjave vseh ključavnic tisti, ki je ključ 
posodil. 

 
12. Upravljalec skrbi za: 

 predajo prostorov uporabniku v uporabo, 
 ogrevanje in prezračevanje prostorov v objektu, 
 odpiranje (odklepanje) in zapiranje (zaklepanje) prostorov in objekta ob 

izvedbi dogodka, 
 svojo prisotnost v objektu v času dogodka, 
 upravljanje z osnovno opremo.   

 
13. S tovornim dvigalom upravlja le upravljalec. Uporaba s strani drugih oseb je zaradi 

varnosti strogo prepovedana. 
 

14. Vsi uporabniki prostorov so v primeru požara ali druge nesreče dolžni ravnati v skladu 
s požarnim redom in drugimi ukrepi za zaščito obiskovalcev in objekta ter upoštevati 
vsa navodila upravljalca. 

 
15. Ukrepi ob kršitvah hišnega reda so opomin, v primeru ponavljanja kršitev pa tudi 

odstranitev kršitelja iz  objekta in povrnitev vseh morebitnih stroškov nastale škode iz  
razloga kršitve hišnega reda. 

 
 

Naj nam bodo prostori v katerih ustvarjamo v ponos, spoštujmo in ohranimo jih za 
prihajajoče rodove ! 
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Priloga 4 
 

CENIK UPORABE PROSTOROV KULTURNEGA DOMA  
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 

 
 
 
Prostor Cena na uro v EUR Cena na dan v EUR 

Najem 
prostora 

Stroški 
uporabe SKUPAJ Najem 

prostora 
Stroški 
uporabe 

SKUPAJ 

Kocbekova dvorana 15  35 50 150 350  500 
Galerija 7,5  17,5 25 75 175  250 
Bela dvorana 7,5  17,5 25 75 175  250 
Zelena dvorana 9  21 30 90 210  300 
Modra dvorana 7,5  17,5 25 75 175  250 
Klet vina in besed 10,5  24,5 35 105 245  350 
Zunanji avditorij 6  14 20 60 140  200 
Zunanji plato 6  14 20 60 140  200 
 
V ceni je vključeno:  
Najemnina  vključuje uporabo s pogodbo dogovorjenega prostora s spremljevalnimi prostori 
(sanitarije, hodniki, stopnišča, avla, v primeru dvorane pododerje, itd.). Stroški uporabe 
vključujejo uporabo s pogodbo dogovorjenega pohištva, opreme, elektriko, ogrevanje, 
čiščenje in delo upravljalca, ki skrbi za odklepanje in zaklepanje prostorov pri izvedbi 
dogodkov, predajo prostorov uporabniku v uporabo, ogrevanje in prezračevanje prostorov v 
objektu, prisotnost v času izvedbe dogodkov, upravljanje z osnovno opremo. 
 
V ceno ni vključeno: 

- uporaba klavirja, 
- dodatno tehnično osebje, če gre v tehničnem smislu za zahtevnejši dogodek. 

Uporabnik lahko uporabi lastno tehnično osebje ob prisotnosti upravljalca. V tem 
primeru odgovarja za opremo, ki jo uporablja. 
 

Dodatne možnosti: 
- Najem klavirja / prireditev: 50 EUR 
- Dodatni tehnik / uro: 20 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cene uporabe prostorov ne vsebujejo DDV. DDV se obračuna v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
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Priloga 5 

 
 
Izjava o prevzemu ključev in kode za alarm za izvajanje redne dejavnosti v Kulturnem 

in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici,  
 

za prostor: ___________________________________________________________ 
 

Podpisani prevzemnik izjavljam, da bom uporabljal ključe in kodo alarmne naprave le za 
vstop v objekt za namene, določene v pogodbi za uporabo prostorov, da ne bom izdeloval 
dvojnikov ključev, ter da ključev in kode ne bom dajal tretjim osebam. 

 
 Uporabnik Prevzemnik Datum Število 

prevzetih 
ključev 

Prevzeta 
koda 

Podpis  

1.  
 
 
 
 

     

2.  
 
 
 
 
 

    
 

 

 
Za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici predal: ____________________________ 
 

 
____________________________  
                             Podpis 

 
Žig 

 
 

 

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici 
Ulica Bratka Krefta 14 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici 
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ČRNA NA KOROŠKEM

2577. Sklep o določitvi cen programov vzgoje 
in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna 
na Koroškem in Žerjav za šolsko leto 
2012/2013

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev 
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 4. in 
9. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov 
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 
in 120/05), 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem 
(Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine 
Črna na Koroškem na 2. izredni seji dne 9. 8. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov vzgoje in varstva 
predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem  

in Žerjav za šolsko leto 2012/2013

I. člen
Cene programov, ki jih izvaja Vrtec Črna na Koroškem in 

Žerjav, znašajo mesečno na otroka:
– I. starostno obdobje – celodnevni program 404,94 €
– II. starostno obdobje – celodnevni program 348,91 €.
– I. starostna skupina – poldnevni program 344,19 €,
– II. starostna skupina – poldnevni program 296,57 €.

II. člen
Dnevni strošek prehrane v ceni je 0,67 € za malico in 

0,69 € za kosilo.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 

programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši ob-
vestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9. ure, vrtec zniža ceno 
programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.

III. člen
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, 

ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na 
družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki 
Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi 
vloge za znižano plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo 
polno ceno programa.

IV. člen
Stroški materiala in storitev na otroka, upoštevani v cenah 

programa iz I. člena tega sklepa, znašajo 47,07 € mesečno na 
otroka.

V. člen
Vrtec mora v roku enega mesca po vključitvi (ali pridobitvi 

odločbe) otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o 
vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti organ 
Občine Črna na Koroškem, pristojen za predšolsko vzgojo.

VI. člen
Starši otrok, za katere je Občina Črna na Koroškem po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi 

počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, v obdobju od 1. junija 
do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za ne-
prekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, 
lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne 
sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Starši uveljavljajo rezervacijo s pisno vlogo, ki jo predlo-
žijo v vrtec, najpozneje osem dni pred načrtovano odsotnostjo.

Za uveljavljanje rezervacije za otroka, morajo imeti starši 
otrok poravnane finančne obveznosti do Vrtca Črna na Koro-
škem in Žerjav.

Za rezervacijo starši plačajo 25 % od njihovega, z odločbo 
določenega, dohodkovnega razreda.

Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obi-
skujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih 
mesecih ne potrebujejo varstva.

To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otro-
kom stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem.

Vrtec izda sklep o rezervaciji, zoper katerega je možna 
pritožba na župana občine.

VII. člen
Starši otrok, za katere je Občina Črna na Koroškem po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, lahko uve-
ljavljajo dodatno znižanje plačila zaradi zdravstvenih razlogov.

Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca 
več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odso-
tnosti obračuna 50 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo uvelja-
vljajo starši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom oziroma dru-
gim ustreznim zdravniškim dokumentom, ki ju predložijo vrtcu 
najkasneje 5. dan po končano odsotnosti. Starši, ki uveljavljajo 
navedeno znižanje plačila, niso upravičeni še do zmanjšanja 
plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti.

Vrtec izda o znižanem plačilu sklep, zoper katerega je 
možna pritožba na župana občine.

VIII. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega 

časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem 
zaračuna 2,5 € za vsako začetno uro. Vrtec to uporabi le v 
primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neu-
poštevanja obratovalnega časa vrtca.

IX. člen
Občina Črna na Koroškem bo za otroke, za katere je po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med 
plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi dodatnih 
znižanj in rezervacij po tem sklepu.

X. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje, 
preneha pa veljati Sklep o določitvi programov v vrtcu Črna na 
Koroškem in Žerjav za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11 z 
dne 29. 12. 2011).

Št. 602-0001/2011-4
Črna na Koroškem, dne 13. avgusta 2012

Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.
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VSEBINA

MINISTRSTVA
2560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil 
v cestnem prometu 6291

2561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o tehničnih pregledih žičniških naprav 6297

2562. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba 
ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za 
prevoz oseb za nameravano uporabo 6297

2563. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi sezna-
ma tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske 
traktorje (1. dopolnitev) 6300

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2564. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za julij 2012 6300

OBČINE
BREZOVICA

2565. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 6301
2566. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in 

čiščenje javnih površin na območju Občine Brezo-
vica 6307

2567. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica 6316
2568. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini 

Brezovica 6318
2569. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja dis-

tribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini 
Brezovica 6320

2570. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo v Občini Brezovica 6324

ČRNA NA KOROŠKEM
2577. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva 
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