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PREDLOG 
Na podlagi 3. in 7. elena Zakona 0 gospodarskih javnih sluzbah (Uradni list RS, S1. 32/93, 
30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 149. elena Zakona 0 varstvu oko1ja (Uradni list RS, St. 
39/06 - uradno precisceno besedilo, 49/06 - ZrnetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - Zl'Nacrt, 57/08 
- ZFO-1A in 70108) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, S1. 66/07 
uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. seji dne .... sprejel 

Odlok 
o urejanju in ~iscenju obeinskih cest in javnih zelenih povriin 

I. UVODNE DOLOCBE 

1. clen 

Ta odlok ureja nacin opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluzb urejanje in ciseenje
 
obcinskih cest in urejanje in Ciscenje javnih zelenih povrsin (v nadaljnjern besedilu: javna
 
sluzba) na obmocju Mestne obcine Ljubljana (v nadaljnjern besedilu: MOL) tako, da doloca:
 
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanjajavne sluzbe,
 
- vrsto in obseg javnih dobrinjavne sluzbe ter njihovo prostorsko razporeditev,
 
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
 
- pravice in obveznosti uporabnikov,
 
- vire financiranjajavne sluzbe innacin njihovegaoblikovanja,
 
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanjejavnesluzbe.
 

2. clen 

Obcinske ceste po tern odloku so: 
lokalne ceste, 

- jayne poti, 
- jayne poti za kolesarje, 

trgi,
 
povrsineza pesce,
 
ploscadi,
 
podhodi,
 
nadhodi,
 
pasaze,
 

skupaj z oprerno za odlaganje in zbiranje kornunalnih odpadkov. 

3. clen 

Javne zelene povrsine po tern odloku so:
 
- javni parki,
 
- jayne zelenice,
 
- javni drevoredi ter posamezna drevesa na javnih povrsinah,
 

»Pot sporninov in tovaristva«,
 
zelene povrsine v lasti MOL ob spornenikih,
 
naravno vodno javno dobro MOL,
 

- javna otroska igrisca, 
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deli obrnocij vrtickov v lasti MOL, namenjeni javni rabi (zelenice, poti, otroska igrisca, 
parkirisca in drugo) in 
gozdovi s posebnim namenom v lasti MOL, 

skupaj z opremo. 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE 
SLUZBE 

4. clen 

Javna sluzba se na obmoeju MOL zagotavlja v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec) v obsegu in pod pogoji, dolocenimi stem odlokom. 

Izvajalec mora opravljati javno sluzbo skladno s programom za obvladovanje kakovosti 
poslovanja (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela vsako leto do konca junija za 
naslednje leto. Program je osnova za pripravo proracuna MOL za izvajanje jayne sluzbe za 
naslednje leto. 

Izvajalec mora vsako leta, najkasneje do konca marca, poslati organu mestne uprave, 
pristojnemu za gospodarske jayne sluzbe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) porocilo 0 

izvedbi Programa za preteklo leto. 

m. VRSTE IN OBSEG JAVNlH DOBRIN JAVNE SLUZBE TERNJIHOVA 
PROSTORSKA PAZPOREDITEV 

5. clen 

MOL z javno sluzbo zagotavlja urejanje in Ciseenje obcinskih cest in javnih zelenih povrsin 
kot javno dobrino. 

Storitve jayne sluzbe urejanje in Ciscenje obcinskih cest so: 
ciscenje vtocnih odprtin inmrez na vtocnihjaskih na obcinskih cestah, 
rocno in strojno pometanje ter pranje obcinskih cest, 
namestitev, vzdrZevanje in zamenjava opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih 
odpadkov, 
pobiranje in odvazanie ulicnih komunalnih odpadkov indrugihodpadkov iz obcinskih cest. 

Storitve jayne sluzbe urejanje in ciScenje javnih zelenih povrsinah so: 
grabljenje listja pred zacetkom vegetacije, 
gnojenje trat in rastlin (trajnic, grmovja in drevja), 
zracenje, sejanje, valjanje trat in podobno, 
kosnja trave glede na kakovost trate, 
sajenje novega drevja, 
redno obrezovanje drevja, 
namakanje ali zalivanje nasadov in novo zasajenih dreves, 
odstranjevanje ter nadomescanje prizadetega in poskodovanega drevja, 
sajenje novih grmovnic, 
jesensko, zimsko ali spomladansko obrezovanje grmovja, 
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obrezovanje strizenih zrvih mej,
 
zatiranje rastlinskih bolezni in skodljivcev,
 
urejanje in ciScenje poti in drugih utrjenih povrsin v lasti MOL,
 
sajenje in obnavljanje nasadov z enoletnimi okrasnimi rastlinami in cebulnicami,
 
postavljanje in vzdrzevanje posod, loncnic in podobne opreme za saditev okrasnih rastlin
 
najavnih povrsinah,
 
sajenje in obnavljanje zasajenih okrasnih rastlin v opremi iz prejsnje alineje tega elena,
 
vzdrzevanje parkovne in druge opreme,
 
redno pobiranje komunalnih in drugih odpadkov,
 
postavljanje, vzdrzevanje in ciscenje opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih
 
odpadkov,
 
druga podobna opravila.
 

S storitvami iz prejsnjega odstavka tega elena se zagotavlja urejen in lep videz obcinskih cest 
in javnih zelenih povrsin, 

6. clen 

Pogoji, obseg in nacin izvajanja storitev jayne sluzbe iz prejsnjega elena tega odloka se 
dolocijo s pravilnikom. 

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 

7. clen 

Pogoji za zagotavljanje cistega, urejenega in lepega videza obcinskih cest in javnih zelenih 
povrsin so: 

obcinske ceste, skupaj z opremo za odlaganje komunalnih odpadkov, 
jayne zelene povrsine z opremo, 
oprema, naprave, vozila in stroji za urejanje in ciscenje obcinskih cest in javnih zelenih 
povrsin, 
oprema, naprave, vozila in stroji za postavitev in vzdrzevanje posebnega rezima ureditve 
in opreme gozdov s posebnim namenom in za gospodarjenje z njimi, 
izpolnjevanje obveznosti izvajalca. 

8. clen 

V zvezi z izvajanjem jayne sluzbe izvajalec: 

1.	 ureja in cisti obcinske ceste (rocno, strojno, pranje in podobno), 
2.	 vzdrzuje opremo za odlaganje komunalnih odpadkov na obcinskih cestah, 
3.	 nabavlja potrebno opremo in material za izvajanje jayne sluzbe na obcinskih cestah, 
4.	 nabavlja in vzdrzuje vozila in stroje za opravljanje storitev jayne sluzbe na obcinskih 

cestah, 
5.	 pregleduje stanje obcinskih cest na terenu in opremo na njih, 
6.	 vodi evidenco - kataster 0 lokacijah, stevilu in vrsti opreme ter vrsti storitev na obcinskih 

cestah, 
7.	 ureja in cisti jayne zelene povrsine z vegetacijo, objekti, napravami in potmi, 
8.	 nabavlja trajno in letno vegetacijo, 
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9. zarnenjuje bolna, nevama in posusena drevesa, 
10. zarnenjuje posuseno grmovje in zive meje, 
11. nabavlja in vzdrzuje stroje, naprave in vozila za opravljanje storitev jayne sluzbe, 
12. nadzira stanje javnih zelenih povrsin na terenu, 
13. vzdrzuje ureditve in opremo gozdov s posebnim narnenom, 
14. izvaja gospodarjenje v gozdovih s posebnim narnenom v lasti MOL, 
15. vzpostavi in vodi evidenco - kataster javnih zelenih povrsin po vrstah: 

a) javni parki, jayne zelenice, »Pot spominov in tovaristva«, zelene povrsine ob 
spomenikih v lasti MOL, javni drevoredi, posamezna drevesa na javnih povrsinah, 
posamezne zasaditve okrasnih rastlin v opremi, naravno vodno javno dobra MOL 0: 
- lokaciji in velikosti, 
- objektih in napravah, njihovem stevilu in vrsti na teh povrsinah, 
- dolzini in sirini poti in drugih podobnih povrsin ter njihovi izvedbi (asfalt, tlak, pesek 

in podobno), 
-lokaciji, vrsti, stevilu, stanju, dimenziji in datumu sajenja drevja, gnnovja inzivih mej, 
- lokaciji, velikosti lokacije, vrsti in Stevilu enoletnih okrasnih rastlin in cebulnic, 

b)javna otroska igrisca 0: 

- lokaciji in velikosti, 
- objektih in napravah, njihovem stevilu, vrsti in starosti, 
-lokaciji, vrsti, stevilu, stanju, dimenziji in datumu sajenja drevja, gnnovja inzivih mej, 
-lokaciji, ve1ikosti lokacije, vrsti in stevilu enoletnih okrasnih rastlin in cebulnic, 
- dolzini in sirini poti in drugih podobnih povrsin ter njihovi izvedbi (asfalt, tlak, pesek in 

podobno), 
c) gozdovi s posebnim narnenom 0:
 

-Iastnistvu, lokaciji in ve1ikosti,
 
- ureditvi, vrsti in lokaciji opreme,
 

16. izvaja druge obveznosti iz tega odloka. 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 

9. clen 

Uporabniki obcinskih cest so obcani in vsi drugi, ki uporabljajo obcinske ceste za promet na 
obmocju MOL. 

Uporabniki javnih zelenih povrsin na obmocju MOL so obcani in vsi drugi, ki jih uporabljajo 
za rekreacijo, sprehode, pocitek, igranje, sprostitev in podobno. 

10. clen 

Na obcinski cesti je prepovedano: 
odmetavati vse vrste odpadkov, 
odlagati vse vrste odpadkov, 
mesati beton in izvajati druga podobna dela, 
pometati in stresati odpadke, pesek in druge snovi v odtocne jaske za padavinsko odpadno 
vodo, 
zlivati odpadne tekocine v odtocne jaske za padavinsko odpadno vodo, 
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lepiti plakate in obvestila po objektih in napravah gospodarske jayne infrastrukture, kot so
 
mostovi, podhodi, tekoce stopnice, fontane, klopi, stojala za kolesa, cvetlicni lonci,
 
kolicki, oprema za odlaganje komunalnih odpadkov in podobno,
 
unicevati opremo in naprave za odlaganje komunalnih odpadkov.
 

11. clen 

Najavnih zelenih povrsinah je prepovedano: 
odmetavati vse vrste odpadkov, 
sekati, lomiti, trgati ali kako drugace poskodovati drevje in njegove dele (krosnje, debla, 
korenine), grmovje, zive meje in ostalo vegetacijo, 
poskodovati opremo in naprave gospodarske jayne infrastrukture, 
puliti drevesa, grmovje, zivo mejo, okrasne rastline in cebulnice, 
voditi pse brez povodca, 
voditi pse, kjer je znak za prepoved, 
kopanje psov v fontanah, 
ustavljati, parkirati ali se voziti z vozili, delovnimi stroji, motornimi kolesi in kolesi, kjer 
je znak za prepoved, razen za potrebe vzdrzevanja teh povrsin, 
lepiti plakate na drevesa ter na objekte in na naprave, 
poskodovati drevesne korenine ob izvajanju del v obmocju drevesnih korenin, v obsegu, 
ki bi zmanjsal vitalnost drevesa, 
obesati ali pritrjevati na drevesa kable, zice, antene, reklamne napise, pticje hisice in 
podobno, razen zaradi okrasitve, za katero izda dovoljenje pristojni organ, pri cemer 
pritrjeni predmeti ne smejo posegati v drevesna tkiva, jih kakorkoli poskodovati ali 
omejevati njihovo rast, 
zacasno ali trajno odlagati ali skladisciti gradbene ali druge materiale, odpadke in 
predmete v blizini dreves (ob deblih, pod krosnjami, med drevesi v drevoredu in 
podobno). 

12. clen 

V gozdovih s posebnim namenom je prepovedano: 
spreminjati pogoje rastisca z odstranjevanjem zemlje, odkrivanjem korenin, zasipavanjem 
debel, rastisca ali povrsine nad koreninami, z obcasnim ali stalnim poplavljanjem rastisca, 
s spreminjanjem nivoja podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, z izpuscanjem 
skodljivih tekocin ali plinastih snovi na obmocju rastisca, z odlaganjem odpadkov in 
podobno, 
odnasati rastlinski opad iz gozda (steljarjenje), 
obsekavati, lomiti, zarezovati ali drugace nasilno unicevati ali poskodovati drevje In 

grmovje, 
nabirati, preganjati ter unicevati prosto zivece zivali ter njihov zivljenjski prostor, 
Ioviti prosto zivece zivali, razen lovnih vrst divjadi, na povrsinah, za katere so izdelani 
lovskogojitveni nacrti, 
ogrozati ali spreminjati zivljenjske pogoje prosto zivecih zivali (na primer z 
odstranjevanjem ali spreminjanjem vegetacije, s spreminjanjem vodostaja, z vnasanjem 
alohtonih zivalskih vrst, s priblizevanjem prostorom, kjer se prosto zivece zivali 
zadrzujejo, hranijo ter razmnozujejo in podobno), 
kuriti, razen na za to posebej dolocenih prostorih in zaradi zatiranja podlubnikov, 
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voziti vozila na motomi pogon in voziti se s kolesi izven obmocij, dovoljenih za promet,
 
razen za zagotavljanje gozdarske in kmetijske dejavnosti ter dela sluzb, ki zagotavljajo
 
javni interes,
 
unicevati ureditev, opremo in naprave gospodarske jayne infrastrukture.
 

13. clen 

Organizatorji javnih prireditev in javnih shodov morajo na obcinski cesti vzdrzevati cistoco 
na prireditvenih prostorih med prireditvijo ali shodom in jih po koncani prireditvi ali shodu 
takoj ocistiti, ce pristojni organ ne doloci drugega roka. 

Ce bi javna prireditev ali javni shod na obcinski cesti ali javni zeleni povrsini lahko 
povzrocila vecje poskodbe na njih, mora organizator, pred izdajo dovoljenja placati kavcijo za 
odpravo nastale skode. 

14. clen 

Investitor gradbenih del mora organizirati gradbisce na svoje stroske tako, da onemogoci 
sirjenje prahu ter druge trdne in tekoce nesnage na obcinsko cesto ali zasebne povrsine zaradi 
rusenja in izvajanja gradbenih del. Ce pride do onesnazenja, mora investitor gradbenih 
obcinsko cesto pocistiti, sicer to delo opravi izvajalec na stroske investitorja gradbenih del. 

Prevozniki raznega materiala in vozniki kmetijskih strojev in podobnih strojev ter naprav 
morajo imeti vozila za prevoz urejena tako, da je onemogoceno stresanje materiala, ki ga 
prevazajo, ter da se ne prasi, ne siri smrad ali izceja tekocina iz vozil na obcinsko cesto. 
Voznik, ki bi kljub temu onesnazil obcinsko cesto, jo mora ocistiti do stanja pred 
onesnazenjem. 

15. clen 

Narocniki raznih razsutih materialov morajo po nakladanju in razkladanju takoj odstraniti in 
ocistiti vse ostanke materialov iz obcinske ceste ali jayne zelene povrsine, sicer to opravi 
izvajalec na stroske narocnika. 

16. clen 

Lasniki zemljisc morajo svoja zemljisca vzdrzevati tako, da ne kazijo lepega videza okolice in 
se iz njih ne sirijo odpadki, trava, veje in drugo na obcinsko cesto ali javno zeleno povrsino in 
ne ovirajo rabe teh povrsin. 

17. clen 

V ozjern mestnem srediscu (med Tivolsko cesto, Trgom Osvobodilne fronte, Masarykovo 
cesto, Smartinsko cesto, Njegosevo cesto, zveznico med Niegosevo cesto in Rosko cesto, 
cesto Za Gradom, Karlovsko cesto, Zoisovo cesto, Askercevo cesto in Trgom mladinskih 
delovnih brigad do Tivolske ceste), v stmjenih stanovanjskih naseljih in v vecstanovanjskih 
hisahje dovoljeno imeti Ie hisne zivali. 
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18. clen 

Skrbnik psa in konja mora imeti pri sebi vrecke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov, ki 
jih mora takoj odstraniti v primeru onesnazenja obcinske ceste ali jayne zelene povrsine, 

19. clen 

Izvajalec gradbenih in vzdrzevalnih del mora pri izvajanju del ob javnih zelenih povrsinah 
zagotoviti, da ne pride do poskodb javnih zelenih povrsin, 

Pred pricetkom del iz prvega odstavka tega elena si mora izvajalec gradbenih del pri izvajalcu 
pridobiti soglasje s pogoji za izvedbo del ter izvajalca 0 pricetku del pisno obvestiti. 

Izvajalec gradbenih del mora po zakljucku del na svoje stroske vzpostaviti jayne zelene 
povrsine v prvotno stanje tako, da vsa dela opravi pod nadzorom izvajalca. Stroski nadzora 
bremenijo izvajalca gradbenih del. 

V primeru nastalih poskodb na javni zeleni povrsini pri izvajanju del elena je izvajalec 
gradbenih del dolzan narociti popravilo poskodb pri izvajalcu in poravnati vse stroske 
popravila poskodb. 

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUZBE IN NACIN NJIHOVEGA 
OBLIKOVANJA 

20. clen 

Javna sluzba se financira: 
iz proracuna MOL in 
iz drugih virov. 

MOL zagotovi izvajalcu za opravljeno storitev jayne sluzbe sredstva iz proracuna na podlagi 
plana dela, ki mora upostevati vse predpisane standarde in normative. 

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

21. clen 

Objekti gospodarske jayne infrastrukture jayne sluzbe so: 
obcinske ceste, 
oprema za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov, 

- jayne zelene povrsine, razen gozdov s posebnim namenom v zasebni lasti, 
opremajavnih zelenih povrsin, vkljucno z opremo gozdov s posebnim namenom v zasebni 
lasti. 

Objekti gospodarske jayne infrastrukture iz prejsnjega odstavka tega elena so last MOL. 
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VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUZBE
 

22. clen 

Strokovni nadzor nad izvajanjem dolocb 4. in 8. elena tega odloka izvaja pristojni organ. 

Nadzor nad izvajanjem dolocb tega odloka, za katere je v primeru njihove krsitve po tem 
odloku predpisana sankcija za prekrsek, opravlja Inspektorat Mestne uprave MOL. 

IX. KAZENSKE DOLOCBE 

23. clen 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec - pravna oseba, ce: 
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 4. elena tega odloka, 
- ravna v nasprotju z 8. clenom tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

24. clen 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec gradbenih del - pravna oseba, ee se po 
zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki stori 
dejanja iz druge, tretje, cetrte, pete in seste alineje 10. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega elena. 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec gradbenih del - pravna oseba, ki stori 
dejanja iz druge, tretje, cetrte, pete in seste alineje 10. elena tega odloka, pa ne sodi med 
pravne osebe iz prvega odstavka tega elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec gradbenih del - samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanja iz druge, tretje, 
cetrte, pete in seste alineje 10. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik - uporabnik, ki stori dejanje iz prve, 
alineje 10. elena tega odloka. 

Z globo 100 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik - uporabnik, ki stori dejanja iz druge, 
tretje, cetrte, pete in seste alineje 10. elena tega odloka. 
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25. clen 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec gradbenih del - pravna oseba, ee se po 
zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki stori 
dejanja iz prve, devete, desete, enajste in dvanajste alineje 11. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec gradbenih del - pravna oseba, ki stori 
dejanja iz prve, devete, desete, enajste in dvanajste alineje 11. elena tega odloka, pa ne sodi 
med pravne osebe iz prvega odstavka tega elena. 

Z globe 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globe 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec gradbenih del - samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanja iz prve, devete, 
desete, enajste in dvanajste alineje 11. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 

Z globo 100 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik - uporabnik, ki stori dejanja iz sedme, 
devete, desete, enajste in dvanajste alineje 11. elena tega odloka. 

Z globo 50 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik - uporabnik, ki stori dejanja iz prve, 
druge, cetrte, pete in seste alineje 11. elena tega odloka. 

26. clen 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec gradbenih del - pravna oseba, ce se po 
zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki stori 
dejanja iz prve, tretje in osme alineje 12. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globe 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec gradbenih del - pravna oseba, ki stori 
dejanja iz prve, tretje in osme aIineje 12. elena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz 
prvega odstavka tega elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec gradbenih del - samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanja iz prve, tretje in 
osme alineje 12. elena tega odloka. 
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Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma
 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
 
dejavnost.
 
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik - uporabnik, ki stori dejanja iz prve,
 
druge, tretje, cetrte, pete, seste in sedme alineje 12. elena tega odloka.
 

27. clen 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek organizator javnih prireditev in javnih shodov 
pravna oseba, ee se po zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, stcje za srednjo ali veliko 
gospodarsko druzbo, ki ravna v nasprotju s 13. clenom tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek organizator javnih prireditev in javnih shodov 
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 13. clenom tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz 
prvega odstavka tega elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek organizator javnih prireditev in javnih shodov 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v 
nasprotju s 13. clenom tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 

28. clen 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek investitor gradbenih del - pravna oseba, ee se po 
zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki ravna 
v nasprotju s prvim odstavkom 14. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek investitor gradbenih del - pravna oseba, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom 14. elena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega 
odstavka tega elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek investitor gradbenih del in shodov - samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom 14. elena tega odloka. 
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Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 

29. clen 

Z globe 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek narocnik razsutih materialov - pravna oseba, ce 
se po zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki 
ravna v nasprotju s 15. clenom tega odloka. 

Z globe 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovorna 
oseba pravne osebe. 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek narocnik razsutih materialov - pravna oseba, ki 
ravna v nasprotju sIS. clenom tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka 
tega elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek narocnik razsutih materialov - samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 
15. clenom tega odloka. 

Z globe 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 

Z globe 100 eurov se kaznuje za prekrsek narocnik razsutih materialov - posameznik, ki ravna 
v nasprotju s 15. clenom tega odloka. 

30. clen 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek lastnik zemljisca - pravna oseba, ce se po zakonu, 
ki ureja gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki ravna v 
nasprotju s 16. clenom tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek lastnik zemljisca - pravna oseba, ki ravna v 
nasprotju s 16. clenom tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega 
elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega clena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek lastnik zemljisca - samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 16. 
clenorn tega odloka. 
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Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekrsek lastnik zemljisca - posameznik, ki ravna v nasprotju 
s 16. clenom tega odloka. 

31. clen 

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik, ki ravna v nasprotju s 17. clenom tega 
odloka. 

32. clen 

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik, ki ravna v nasprotju z 18. clenom tega 
odloka. 

33. clen 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek pravna oseba, ee se po zakonu, ki ureja 
gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki ravna v nasprotju z 19. 
clenom tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 19. clenom 
tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 19. clenom tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik, ki ravna v nasprotju z 19. clenom tega 
odloka. 

x. PREHODNA IN KONeNI DOLOCBI 

34. clen 

Mestni svet MOL mora sprejeti v roku sestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pravilnik iz 
6. elena tega odloka. 
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35. clen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 0 vzdrzevanju cistoce (Uradni list SRS, 
51. 39/87in 23/88), Odlok 0 zelenih povrsinah v naseljih na obmocju ljubljanskih obcin 
(Uradni list SRS, 51. 6/83, 18/85,7/87,23/88 in 2/90 ter Uradni list RS, st. 2/92) za obmocje 
MOL, Odlok 0 reji, registraciji, cepljenju in oznacevanju psov ter obveznosti pri vzdrzevanju 
cistoce javnih povrsin (Uradni list RS, 51. 51/92) ter Sklep 0 ravnanju s presezki plodne zemlje 
(Uradni list SRS, st. 20/83). 

36. clen 

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

Stevilka: 
Ljubljana, 

Zupan 
Mestne obcine Ljubljana 

Zoran Jankovic 
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Obrazlozitev
 
predloga
 

Odloka 0 urejanju in ciscenju obcinskih cest in javnih zelenih povrsin
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je na 21. seji 20. 10. 2008 
obravnaval osnutek Odloka 0 urejanju in eiseenju obcinskih cest in javnih zelenih povrsin (v 
nadaljevanju: odlok) ter ga sprejel skupaj s pripombami in predlogi iz razprave. 

V razpravi so sodelovali Miha Jazbinsek v imenu Odbora za gospodarske jayne sluzbe in 
promet, Ales Cerin v imenu Statutarno pravne komisije ter svetnici in svetniki: dr. Dunja 
Piskur Kosmac, dr. Gregor Gorniscek, Peter Susnik, Janez Moskric, Slavko Slak, Danica 
Simsic, Ignacij Polajnar, Miha Jazbinsek, Roman Kolar in dr. Andrej Rus. 

Odgovori na pripombe, predloge in mnenja mestnih svetnikov: 

Gospod Miha Jazbinsek je v imenu Odbora za gospodarske jayne sluzbe in promet 
predstavil naslednje pripombe, ki so bile posredovane v pisni obliki: 

Pripombe gospoda Dimitrija Kovacica: 
7. clen: Pripomba je upostevana tako, da se crta peta alineja, kot nepotrebna. Tako je prva 
alineja namenjena obcinskim cestam z opremo za zbiranje in odlaganje komunalnih 
odpadkov, druga zelenim povrsinam in opremi na njih, s cimer so zajeti vsi pogoji za obe vrsti 
javnih povrsin. 
11. clen in 18. clen: Pripombaje upostevana. 
12. clen: Gozdovi s posebnim pomenom, za katere se sedaj uporablja izraz »parkovni gozd« 
bodo razglaseni stem nazivom na podlagi 44. elena Zakona 0 gozdovih. Gozdovi, v katerih je 
izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot ali funkcija 
varovanja se razglasijo za gozdove s posebnim namenom, urejajo in cistijo pa se v sklopu 
javnih zelenih povrsin, Zato 12. clen doloca pravila ravnanja v teh gozdovih, ki so usklajena z 
Gozdnogospodarskim nacrtom Gozdnogospodarske enote Ljubljana za leta 2005 - 2014 
(Uradni list RS, s1. 109/07), ki doloca rezim ravnanja s temi gozdovi. Ker gre za gozdove, ki 
imajo posebne funkcije, je tudi ravnanje in njihova raba temu prilagojena - omejena, med 
drugim tudi promet (avtomobilski in kolesarski). V gozdovih bodo postavljene table, ki bodo 
dovoljevale ali prepovedovale dolocena ravnanja, tudi promet na posameznih obmocjih, 
odvisno od strokovne presoje gozdarjev. 
17. clen: Zakon 0 zasciti zivali (Uradni list RS, s1. 98/99) doloca v 5. clenu definicijo »hisnih 
zivali«, te so psi, domace macke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in 
druge zivali, ki se vzrejajo ali redijo za druzbo, varstvo ali pomoe cloveku. Pojma 
»domaca zival« zakon ali drugi predpisi ne poznajo. Zato se pripomba ne more upostevati. 
18. clen: Vodenje konja in drugih zivali po javnih cestah doloca Zakon 0 vamosti cestnega 
prometa - v nadaljevanju: ZVCP (Uradni list RS, S1. 133/06-UPB) v poglavju V. »Varstvo 
udelezencev cestnega prometa« v 109. clenu z vsebino »zivali v prometu«. Zato vsebina 
pripombe ne sodi v vsebino tega odloka, saj je predlagana vsebina urejena ze v 109. clenu 
ZVCP. Odlok ureja le urejanje in ciscenje obcinskih cest injavnih zelenih povrsin, 18. clen pa 
doloca le, kako mora ravnati skrbnik zivali, da jayne povrsine ne bodo onesnazene z iztrebki, 
kar vpliva na javno cistoco, Zaradi vecje jasnosti se beseda »vodnik« zamenja z besedo 
»skrbnik«, ki je tudi definirana v 2. clenu Zakona 0 zasciti zivali. 
Cleni navedeni v IX. Poglavju: Kazenske doloebe (od 23. do 34. elena): Vsi v pripombi 
navedeni zakoni so bili pri pripravi osnutka odloka ze upostevani in ob predlogu se enkrat, 
Vsebina alineje »zlivati odpadne tekocine«, ki se nanasa na peto alinejo 10. elena in glasi 
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»zlivati odpadne tekocine v odtocne jaske za padavinsko odpadno vodo«, ni urejena v 61. 
clenu Zakona 0 javnih cestah (Uradni list RS, St. 33/06-UPB 1). Prepoved v odloku je 
namenjena zlivanju tekocin v odtocne jaske, kar je v Ljubljani pogost pojav, na drzavnih 
cestah pa tega problema praviloma ni. Ta dolocba bo omogocala, da bo krsiteljem mozno 
izreci globo. Pripomba zato ni upostevana, Upostevana je pripomba, ki prepoveduje pisanje in 
risanje, kar je ze urejeno v 13. clenu Zakona 0 vamosti javnega reda in miru (Uradni list RS, 
St. 70/06). Parkiranje najavni zeleni povrsini sankcionira ze 30. clen Odloka 0 cestnoprometni 
ureditvi (Uradni list RS, St. 122/07) zato je pripomba upostevana in globe za osmo alinejo 11. 
elena ni v odloku. Prepoved unicevanja jayne infrastrukture dolocata osma alineja 10. elena, 
tretja alineja 11. elena in deveta alineja 12. elena odloka in za njih v odloku niso predvidene 
globe, saj je globa ze dolocena v 16. clenu Zakona 0 varstvu javnega reda in miru. Zaradi 
navedenega sta z obrazlozitvijo usklajena 25. in 26. clen odloka. 
31. clen in 16. cleo: globa se nanasa na lastnika zemljisca, ki je lahko:
 
- gospodarska druzba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske druzbe steje za srednjo ali
 

veliko gospodarsko druzbo, 
- gospodarska druzba, ki ne sodi med srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, 
- samostojni podjetnik posameznik, 
- posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in 
- njihove odgovome osebe ter 
- posameznik - fizicna oseba. 
Zaradi velikega stevila moznih lastnikov zemljisc in razlicnih visin glob so ta clen in tudi 
drugi, ki dolocajo globe tako dolgi. 
16. clen je zaradi jasnosti delno spremenjen in skrajsan, 
32. clen:
 
Prva alineja: pripomba glede glob je upostevana.
 
Druga alineja: Crna odlagalisca v obcestnem svetu, gozdu, parku ze ureja Odlok 0
 

spremembah in dopolnitvah Odloka 0 javni sluzbi zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
 
(Uradni list RS, st 72/08), ki ga je Mestni svet sprejel junija 2008, in sicer v 5. clenu, ki
 
spreminja 14. clen osnovnega odloka.
 

Pripomba gospoda Marka Bokala: Pripomba je upostevana tako, da se v petnajsti alineji 8. 
elena doda na zacetku vrstice besedi »vzpostavi in«. 

Pripomba gospoda Mihe .Iazbinska: Predlog, da naj odlok vsebuje kot prilogo 
»kategorizacijo javnih zelenih povrsin«, ni upostevan. Javne zelene povrsine odlok navaja le 
po vrstah, sicer pa je njihov seznam izdelan v elektronski obliki in se uporablja za izvajanje 
jayne sluzbe, Da bi odlok vseboval, kot prilogo, kategorizacijo je zaradi obsega materiala 
neizvedljivo. Prikaz javnih zelenih povrsin tudi ni primerljiv s kategorizacijo obcinskih cest, 
ki ima posebno pravno osnovo za njeno izdelavo, in se iz naslednjih razlogov. 
Nekatere posamezne vrste javnih zelenih povrsin so dolocene v drugih odlokih ali se bodo, 
vse pa morajo biti dolocene v prostorskem nacrtu MOL. 
»Pot spomioov in tovaristva« doloca Odlok 0 dolocitvi »poti spominov in tovaristva« za 
spomenik skupnega pomena za mesto Ljubljana iz leta 1988. Gozdove s posebnim pomenom 
je dolocil Odlok 0 spremembah in dopolnitvah dolgorocnega plana obcin in mesta Ljubljana 
za obdobje 1986 - 2000 (za obmocje Mestne obcine Ljubljana) (Uradni list RS, st. 37/01), 
razglasil pa jih bo poseben odlok na podlagi Zakona 0 gozdovih. 
Javni drevoredi in posamezna drevesa na javnih povrsinah so sestavni del obcinskih cest, a 
se vzdrzujejo kot zelene povrsine in so zato navedene kot posebna vrsta zelene povrsine. Za 
ureditev jayne sluzbe je zelo pomembno, da se odlok sprejme in vsebuje vsa poglavja, ki jih 
doloca 7. clen Zakona 0 gospodarskihjavnih sluzbah, in da so jayne zelene povrsine v odloku 
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tudi opredeljene po vrstah. Nova vrsta javnih zelenih povrsin, ki se jih dodaja v predzadnji 
alineji 3. elena se imenuje »deli obmucij vrtiekov v lasti MOL, namenjeni javni rabi 
(zelenice, poti, otroska igrisca, parkirisca in drugo). To so jayne zelene povrsine, ki jih se 
ne poznamo, nastajajo pa z novo prostorsko ureditvijo vrtickov na obmocju MOL, ki bodo, po 
obdobju odstranjevanja sedanjih vrtickov, nastali na novih, urejenih povrsinah v lasti MOL in 
bo njihovo podobo ter ravnanje z njimi urejal poseben predpis MOL, ki je ze v pripravi za 
sprejem na Mestnem svetu MOL. Predmet tega odloka so deli obmocij vrtickov, ki bode 
namenjeni javni rabi za igranje otrok - otroska igrisca, sprehajanje - poti, parkiranje 
parkirisca, pocitku - zelenice, prostoru za odpadke in drugo in se bodo urejali in cistili v 
okviru jayne sluzbe. Tako so ali se bodo vse jayne zelene povrsine dolocene v prostorskem 
nacrtu MOL ali v posebnih odlokih. In ker je ta odlok namenjen vsebini jayne sluzbe kot take, 
da se jo lahko izvaja na obmocju MOL, pripomba ne more biti upostevana, 

Pripomba gospoda Antona Kranjca: Pripomba je upostevana, 

Gospod Ales Cerin v imenu Statutarno pravne komisije: 
Pripombe k 16.18. in 31. clenu. Pripombe so upostevane, 

Gospa dr. Dunja Piskur Kosmac:
 
Izraz »javna higiena«, ki ni pravilen, je bil uporabljen Ie v predstavitvenem govoru in se to v
 
narekovaju, za tiste, ki si pomen jayne sluzbe stem izrazom bolje predstavljajo, kot z izrazom
 
»javna cistoca«.
 

Gospod dr, Gregor Gomiscek: 
11. clen: Veliko pripomb in vprasanj ter veliko zanimanja javnosti ter medijev je bilo pri 
obravnavi odloka namenjenih pray psom in ravnanju njihovih skrbnikov. Osnovna vsebina 
odloka ni namenjena psom in vamosti pred njimi, ampak urejanju in Ciseenju dveh vrst javnih 
povrsin - obcinskih cest in javnih zelenih povrsin. Da bi te povrsine bile ciste ali bolj ciste kot 
so sedaj, je treba spremeniti vee vrst ravnanja vseh uporabnikov teh povrsin, seveda tudi 
skrbnikov psov. Zaradi ravnanja skrbnikov psov se drugi uporabniki teh povrsin cutijo 
predvsem ogrozcne, seveda pa njihovo ravnanje vpliva tudi na cisti videz teh povrsin, Obcani 
od mestnih oblasti zelo pogosto, posebno ob kaksnih neljubih dogodkih v zvezi s psi, 
zahtevajo ukrepanje. abeina po drzavni zakonodaji nima skoraj nobenih pristojnosti v zvezi z 
zivalmi, poskrbeti mora Ie za zavetisce za zapuscene zivali in za to je MOL poskrbela. Z 
vidika jayne cistoce, pa odlok predpisuje, da so skrbniki psov dolzni skrbeti za cistoco, tako 
da morajo pospraviti iztrebke psov in konj iz javnih povrsin, Vse drugo - predvsem vamost 
obcanov pred psi in drugo ni v pristojnosti MOL in tega odloka. Zato so dolocbe 0 gibanju 
psov in zahteva po odstranjevanju iztrebkov doloceni Ie iz vidika jayne cistoce in urejenosti 
teh povrsin, Drzava v Zakonu 0 zasciti zivali (Uradni list RS, st. 98/99) v tretjem odstavku II. 
elena ze doloca: »Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizicno varstvo psa tako, da je 
pes na povodcu.« Nadzor izvajajo inspektorji: veterinarski, kmetijski, ribiski in za ohranjanje 
narave ter policija. Globa je predpisana za posameznika v razponu od 200 do 400 eurov. Zato 
se odlok spremeni v 18. clenu tako, da se crta prvi odstavek, ker sta prepoved in globa ze 
doloceni v zakonu. 
12. clen osma alineja - prepoved za gorska kolesa in kazen za vofnjo, Odgovor je podan 
gospodu Dimitriju Kovacicu v odgovoru na 12. clen. 

Gospod Peter Susnik meni, da je v odloku prevelik poudarek na kaznih in me na 
standardih in normativih. Ta ugotovitev je Ie navidezno pravilna. Kazni - globe so 
podrobno razdelane skladno z Zakonom 0 prekrskih, ki povzrocitelje deli na vee kategorij in 
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ta delitev velja sele od letosnjega leta. Visina kazni - glob je dolocena tudi glede na vrsto 
tezo prekrska. Standarde in normative za javni sluzbi iz odloka bi moral sprejeti Minister za 
okolje in prostor, skladno s 149. clenom Zakona 0 varstvu okolja, kjer je doloceno, da: 
»Minister podrobneje predpise, vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javnih sluib lokalnih 
skupnosti, metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehniene, 
vzdrievalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje obeinskih 
javnih slusb varstva okolja«. Zal se vedno niso sprejeti vsi ti predpisi (sprejeti so Ie za 
odpadke, odpadno in pitno vodo). Odlok pa predvideva v 6. clenu sprejem pravilnika 0 

pogojih, obsegu in nacinu izvajanja storitev jayne sluzbe, ki bi to vrzel malo omilil. Mestni 
svet MOL skupaj s proracunom sprejema tudi obseg del jayne sluzbe, ki je odvisen od 
razpolozljivih sredstev za posamezno leto. 
Pripomba na obrazlozitev 0 odloeitvi 0 izvajalcu jayne sluzbe za jayne zelene povrsine: V 
obrazlozitvi res ni bilo povedano vee 0 odlocitvi, da bo javno sluzbo urejanje in ciseenje 
javnih zelenih povrsin izvajalo na podlagi tega odloka javno podjetje in ne pogodbeni 
izvajalci, kot do sedaj in bi za naprej moral biti izbran koncesionar. Odlocitev, da postane 
izvajalec javno podjetje je na seji podrobno obrazlozil gospod zupan. Dodati je treba Ie, da 
koncesija za to javno sluzbo se ni bila podeljena, izbrani so bili Ie izvajalci na podlagi javnega 
razpisa za dobo dveh let, ki so se jim pogodbe iztekle v septembru in oktobru 2008. Iz 
izkusenj javnih razpisov se lahko pove, da se na javni razpis ni prijavilo veliko stevilo 
izvajalce, kar je bilo pricakovano in napovedano, pravzaprav so se prijavili Ie dosedanji 
izvajalci jayne sluzbe, saj drugi, novi kandidati, ne izpolnjujejo pogojev, ki se jih zahteva za 
tako velik obseg dela, ki ga je MOL razpisala. Da bi MOL podelila koncesijo za izvajanje 
jayne sluzbe urejanje in eiseenje javnih zelenih povrsin cetrtnim skupnostim ni mogoce, saj 
zakonodaja tega ne dovoljuje. Mozno bi bilo Ie, da bi MOL ustanovila rezijski obrat v okviru 
mestne uprave injavno sluzbo sarna izvajala stem rezijskim obratom. 

Gospod Janez Moskric: Pripomba je upostevana v 3. clenu tako, da je dodano besedilo 
»zelene povrsine v lasti MOL ob spomenikih«, 

Gospod Slavko Slak: Pripomba je upostevana v 3. clenu tako, da je dodano besedilo »zelene 
povrsine v lasti MOL ob spomenikih«. Druge nastete povrsine, kot so trim steze in tekaske 
proge, potekajo v posameznih, v 3. clenu nastetih vrstah javnih zelenih povrsin z opremo. 
Samostojnih trim stez ni, zato se pripomba ne more upostevati, Namen 16. elena odloka je, da 
bi lastniki zemljisc skrbeli za svoja zemljisca tako, da ne bi kazila lepega videza okolice in se 
iz njih ne bi sirili odpadki in drugo na cesto in javno zeleno povrsino ob njih. Vsak verjetno 
pozna kaksno neurejeno povrsino, ki ga moti. Takih neurejenih lastniskih povrsin bi moralo 
biti na obmocju MOL cim manj. 

Gospa Danica Simsic: Zakaj odlok ne doloea imena javnega podjetja? Odlok, ki ureja 
javno sluzbo.je splosni akt in se v njem ne pise konkretnih imen izvajalcev. Ustanovitveni akt 
javnega podjetja, ki je konkretni - individualni akt, doloca pristojnosti konkretnega javnega 
podjetja izvajalca jayne sluzbe. 

Gospod Ignacij Polajnar: Zakaj razliene visine glob za prekrske v odloku. Visina glob je 
razlicna za razlicne krsitelje, ki so navedeni v odgovoru na 31. in 16. clen odloka, kar je v 
skladu z Zakonom 0 prekrskih, Teza prekrska doloca visino globe. Visina glob je dolocena po 
izkusnjah predlagatelja in na predlagano visino glob ni imel pripomb prekrskovni organ 
Mestne uprave MOL, ki bo izvajal nadzor. V predlogu odloka se uporablja izraz povodec, kot 
ga uporablja Zakon 0 zasciti zivali. Nadzoru, ki po oceni ni dovolj ucinkovit, bo dana 
moznost za lazje ukrepanje s primemimi globami. Odloka, ki sedaj urejata javni sluzbi, sta iz 
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leta 1983 in leta 1987. Globe - kazni so v dinarjih in tolarjih in jih je tezko izrekati. Verjetno
 
bo po sprejemu vseh odlokov, ki urejajo gospodarske jayne sluzbe treba zaposliti se kaksnega
 
inspektorja, da bo ucinek kaznovanja vecji.
 

Gospod Miha Jazbinsek. Na vecino pripomb v zvezi z odlokom je ze odgovorjeno v tej
 
obrazlozitvi predloga odloka. Glede pripombe 0 dolocitvi - razmejitvi javnih in zasebnih
 
povrsin v stanovanjskih soseskah, ki ni predmet predlaganega odloka, se Ie te dolocajo na
 
podlagi Zakonom 0 graditvi objektov neposredno.
 

Gospod Roman Kolar: Tudi zaradi predstavljenih negativnih ugotovitev in izkusenj iz
 
prakse v zvezi z urejanjem zelenih povrsin je nujno, da se odlok sprejme ter, da se na podlagi
 
njegove vsebine izvajajavna sluzba po novem in seveda nadzor.
 

Gospod dr. Andrej Rus je predstavil delo Sveta za javni prostor, ki podpira s svojimi
 
nacrtovanimi akcijami vsebino odloka oziroma njegovo izvajanje.
 

Na podlagi pripombe Sluzbe za notranjo revizijo MU MOL so spremenjeni 24., 25. in 26.
 
cleni odloka, v besedilu so zamenjane besede »ravna v nasprotju« s primernejso dikcijo »stori
 
dejanja iz«,
 
Na podlagi pripomb Inspektorata MU MOL se crta, kot nepotrebna, druga alineja 10. elena
 
odloka in 29. clen, ker njegovo vsebino ze ureja 113. clen Zakona 0 varnosti cestnega
 
prometa.
 

Ocena flnanenih in drugih posledic odloka
 
Predlog odloka ne prinasa novosti, katerih posledica bi bile financne narave za proracun
 
MOL.
 

Oddelek za gospodarske 
dejavnosti in promet 

nacelnica~laVila: (
Rudolfa Ciuha Ldi~'t~. 

Ljubljana, 18. 11. 2008 
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Besedilo osnuteka odloka, kl se spreminja: 

Odlok 
o urejanju in ciscenju obeinsklh cest in javnih zelenih povrSin 

3. clen 

Javne zelene povrsine po tem odloku so: 
javni parki, 
jayne zelenice, 
javni drevoredi ter posamezna drevesa na javnih povrsinah, 
»Pot spominov in tovaristva«, 
naravno vodno javno dobro MOL, 
javna otroska igrisca in 
gozdovi s posebnim namenom v lasti MOL 

skupaj z opremo. 

5. clen 

MOL z javno sluzbo zagotavlja urejanje in eiSeenje obcinskih cest in javnih zelenih povrsin 
kot javno dobrino. 

Storitve jayne sluzbe urejanje in eiseenje obcinskih cest so: 
eiseenjevtocnih odprtin in mrez na vtocnihjaskih na obcinskihcestah, 
rocno in strojno pometanje ter pranje obcinskihcest, 
namestitev,vzdrZevanje in zamenjava opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih 
odpadkov, 
pobiranje in odvazanje ulicnih komunalnih odpadkov in drugih odpadkov iz obcinskihcest. 

Storitve jayne sluzbe urejanje in eiseenje javnih zelenih povrsinah so: 
grabljenje listja pred zacetkom vegetacije, 
gnojenje trat in rastlin (trajnic, grmovja in drevja), 
zracenje, sejanje, valjanje trat in podobno, 
kosnja trave glede na kakovost trate, 
sajenje novega drevja, 
redno obrezovanje drevja, 
namakanje ali zalivanje nasadov in novo zasajenih dreves, 
odstranjevanje ter nadomescanje prizadetega in poskodovanega drevja, 
sajenje novih grmovnic, 
jesensko, zimsko ali spomladansko obrezovanje grmovja, 
obrezovanje strizenih zivih mej, 
zatiranje rastlinskih bolezni in skodljivcev, 
urejanje in eiSeenje poti in drugih utrjenih povrsin, 
sajenje in obnavljanje nasadov z enoletnimi okrasnimi rastlinami in cebulnicami, 
postavljanje in vzdrzevanje posod, loncnic in podobne opreme za saditev okrasnih rastlin 
na j avnih povrsinah, 
sajenje in obnavljanje zasajenih okrasnih rastlin v opremi iz prejsnje alineje tega elena, 
vzdrzevanje parkovne in druge opreme, 
redno pobiranje komunalnih in drugih odpadkov, 
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postavljanje, vzdrzevanje in Ciseenje opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih
 
odpadkov,
 
druga podobna opravila.
 

S storitvami iz prejsnjega odstavka tega elena se zagotavlja urejen in lep videz obcinskih cest 
in javnih zelenih povrsin. 

7. clen 

Pogoji za zagotavljanje cistega, urejenega in lepega videza obcinskih cest in javnih zelenih 
povrsin so: 

obcinske ceste, skupaj z opremo za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov, 
jayne zelene povrsine z opremo, 
oprema, naprave, vozila in stroji za urejanje in Ciseenje obcinskih cest in javnih zelenih 
povrsin, 
oprema, naprave, vozila in stroji za postavitev in vzdrzevanje posebnega rezima ureditve 
in opreme gozdov s posebnim namenom in za gospodarjenje z njimi, 
oprema za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov na obcinskih cestah injavnih 
zelenih povrsinah, 
izpolnjevanje obveznosti izvajalca. 

8. clen 

V zvezi z izvajanjem jayne sluzbe izvajalec: 

3.	 ureja in cisti obcinske ceste (rocno, strojno, pranje in podobno), 
4.	 vzdrzuje opremo za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov na obcinskih cestah, 
3.	 nabavlja potrebno opremo in material za izvajanje jayne sluzbe na obcinskih cestah, 
4.	 nabavlja in vzdrzuje vozila in stroje za opravljanje storitev jayne sluzbe na obcinskih 

cestah, 
5.	 pregleduje stanje obcinskih cest na terenu in opremo na njih, 
6.	 vodi evidenco - kataster 0 lokacijah, stevilu in vrsti opreme ter vrsti storitev na obcinskih 

cestah, 
7.	 ureja in cisti jayne zelene povrsine z vegetacijo, objekti, napravami in potmi, 
8.	 nabavlja trajno in letno vegetacijo, 
9.	 zamenjuje bolna, nevama in posusena drevesa, 
10. zamenjuje posuseno grmovje in zive meje, 
11. nabavlja in vzdrzuje stroje, naprave in vozila za opravljanje storitev jayne sluzbe, 
12. nadzira stanje javnih zelenih povrsin na terenu, 
13. vzdrzuje ureditve in opremo gozdov s posebnim namenom, 
14. izvaja gospodarjenje v gozdovih s posebnim namenom v lasti MOL, 
15. vodi evidenco -	 kataster javnih zelenih povrsin po vrstah: 

a) javni parki, jayne zelenice, »Pot spominov in tovaristva«, javni drevoredi, posamezna 
drevesa na javnih povrsinah, posamezne zasaditve okrasnih rastlin v opremi, naravno 
vodno javno dobro MOL 0: 

lokaciji in velikosti, 
objektih in napravah, njihovem stevilu in vrsti na teh povrsinah, 
dolzini in sirini poti in drugih podobnih povrsin ter njihovi izvedbi (asfalt, tlak, 
pesek in podobno),
 
lokaciji,vrsti, stevilu, stanju,dimenziji indatumu sajenjadrevja, grmovja inzivih mej,
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lokaciji,velikosti lokacije,vrsti in steviluenoletnih okrasnih rastlin in cebulnic, 
b) javna otroska igrisca 0: 

lokaciji in velikosti, 
objektih in napravah, njihovem stevilu, vrsti in starosti, 
lokaciji, vrsti, stevilu, stanju, dimenziji in datumu sajenja drevja, gnnovja in zivihmej, 
lokaciji, velikosti lokacije,vrsti in steviluenoletnihokrasnih rastlin in cebulnic, 
dolzini in sirini poti in drugih podobnih povrsin ter njihovi izvedbi (asfalt, tlak, pesek in 
podobno), 

c) gozdovi s posebnim namenom 0:
 

lastnistvu, lokaciji in velikosti,
 
ureditvi, vrsti in lokaciji opreme,
 

16. izvaja druge obveznosti iz tega odloka. 

10. clen 

Na obcinski cesti je prepovedano: 
odmetavati vse vrste odpadkov, 
odlagati vse vrste odpadkov, 
mesati beton in izvajati druga podobna dela, 
pometati in stresati odpadke, pesek in druge snovi v odtocne jaske za padavinsko odpadno 
vodo, 
zlivati odpadne tekocine v odtocne jaske za padavinsko odpadno vodo, 
pisati, risati, lepiti plakate in obvestila po objektih in napravah gospodarske jayne 
infrastrukture, kot so mostovi, podhodi, tekoce stopnice, fontane, klopi, stojala za kolesa, 
cvetlicni lonci, kolicki, oprema za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov in 
podobno, 
unicevati opremo in naprave za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov. 

14. clen 

Investitor gradbenih del mora organizirati gradbisce na svoje stroske tako, da onernogoci 
sirjenje prahu ter druge trdne in tekoce nesnage na obcinsko cesto ali zasebne povrsine zaradi 
rusenja in izvajanja gradbenih del. Ce pride do onesnazenja, mora investitor obcinsko cesto 
pocistiti, sicer to dele opravi izvajalec na stroske investitorja. 

Prevozniki raznega materiala in vozniki kmetijskih strojev in podobnih strojev ter naprav 
morajo imeti vozila za prevoz urejena tako, da je onemogoceno stresanje materiala, ki ga 
prevazajo, ter da se ne prasi, ne siri smrad ali izceja tekocina iz vozil na obcinsko cesto. 
Voznik, ki bi kljub temu onesnazil obcinsko cesto, jo mora ocistiti do stanja pred 
onesnazenjem, 

15. clen 

Narocniki raznih razsutih materialov morajo po nakladanju in razkladanju takoj odstraniti in 
ocistiti vse ostanke materialov iz obcinske ceste ali jayne zelene povrsine. 

16. clen 

Lasniki zemljisc morajo svoja zemljisca vzdrzevati tako, da ne kazijo lepega videza okolice in 
se iz njih ne sirijo odpadki in veje na obcinsko cesto ali javno zeleno povrsino ter sosednja 
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zasebna zemljisca in ne ovirajo rabe teh zemljisc. Travo na svojih zemljiscih, ki mejijo na 
obcinske eeste injavne zelene povrsine, morajo negovati tako, da ni visja od 20 em. 

18. clen 

Na obcinski eesti je prepovedano voditi pse brez vrviee. 

Vodnik psa in konja mora imeti pri sebi vrecke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov, ki 
jih mora takoj odstraniti v primeru onesnazenja obcinske eeste ali jayne zelene povrsine, 

20. clen 

Javna sluzba se finaneira:
 
iz proracuna MOL in
 
iz drugih virov.
 

MOL zagotovi izvajalcu za opravljeno storitev jayne sluzbe sredstva iz proracuna na podlagi 
Programa, ki mora upostevati vse predpisane standarde in normative. 

22. clen 

Strokovni nadzor nad izvajanjem dolocb 4. in 8. elena tega odloka izvaja pristojni organ. 

Nadzor nad izvajanjem dolocb tega odloka, za katere je v primeru njihove krsitve po tern 
odloku predpisana sankeija za prekrsek, opravlja Inspektorat Mestne uprave MOL. 

25. clen 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalee del - pravna oseba, ee se po zakonu, ki 
ureja gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki ravna v nasprotju 
s prvo, tretjo, osmo, deveto, deseto, enajsto in dvanajsto alinejo 11. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovorna 
oseba pravne osebe. 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalee del - pravna oseba, ki ravna v nasprotju 
s prvo, tretjo, osmo, deveto, deseto, enajsto in dvanajsto alinejo 11. elena tega odloka, pa ne 
sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovorna 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalee del - samostojni podjetnik posameznik 
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo, osmo, 
deveto, deseto, enajsto in dvanajsto alinejo 11. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 
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Z globo 100 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik - uporabnik, ki ravna v nasprotju s 
tretjo, sedmo, osmo, deveto, deseto, enajsto in dvanajsto alinejo 11. elena tega odloka. 

Z globo 50 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik - uporabnik, ki ravna v nasprotju s prvo, 
drugo, cetrto, peto in sesto alinejo 11. elena tega odloka. 

26. clen 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec del - pravna oseba, ee se po zakonu, ki 
ureja gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki ravna v nasprotju 
s prvo, tretjo in osmo alinejo 12. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec del - pravna oseba, ki ravna v nasprotju 
s prvo, tretjo in osmo alinejo 12. elena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega 
odstavka tega elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek izvajalec del - samostojni podjetnik posameznik 
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo in osmo 
alinejo 12. elena tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 

Z globo 100 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik - uporabnik, ki ravna v nasprotju s 
prvo, drugo, tretjo, cetrto, peto, sesto, sedmo in osmo alinejo 12. elena tega odloka. 

32. clen 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekrsek pravna oseba, ee se po zakonu, ki ureja 
gospodarske druzbe, steje za srednjo ali veliko gospodarsko druzbo, ki ravna v nasprotju s 17. 
elenom tega odloka. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekrsek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 17. clenom 
tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega elena. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba pravne osebe. 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 17. clenom tega odloka. 
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Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekrsek iz prejsnjega odstavka tega elena odgovoma 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik, ki ravna v nasprotju s 17. clenom tega 
odloka. 

29. clen 
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekrsek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
14. elena tega odloka. 
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