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Zadeva: Prvo mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severni 
del območja urejanja VP 3/2-Brdo 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1460 

Zveza: Dopis 3505-12/2019-80 z dne 28. 9. 2020, prejet dne 30. 9. 2020 

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 40. in 119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. 
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) 
izdaja 

MNENJE K OSNUTKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA SEVERNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2-BRDO 

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi četrtega odstavka 111. člena ZUreP-2 preverilo, 
kako so bile pri pripravi osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severni del 
območja urejanja VP 3/2-Brdo v Mestni občini Ljubljana upoštevane usmeritve iz splošnih 
smernic oziroma predpisi s področja urejanja prostora in pri tem ugotovilo, da jih pripravljavec 
navedenega prostorskega akta ni ustrezno upošteval. 

O b r a z 1 o ž i t e v: 

1. Vloga občine 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo) je dne 30. 9. 2020 prejelo vlogo Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: MOL) št. 3505-12/2019-80 z dne 28. 9. 2020 za pridobitev prvega mnenja k osnutku 
Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2-Brdo (v 
nadaljnjem besedilu: SD-ZN Brdo) na podlagi 111. člena ZUreP-2. 

K vlogi je bilo predloženo naslednje gradivo: 
smernice NUP in odločba o celoviti presoji vplivov na okolje; 
Elaborat ekonomika, št. projekta 8270, ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d.,septembra 2020; 
grafični del osnutka SD-ZN Brdo; 
tekstualni del osnutka odloka SD-ZN Brdo in čistopis z označenimi spremembami. 



Uporabljene kratice pomenijo: 
OPN občinski prostorski načrt 
OPPN občinski podrobni prostorski načrt 
EUP _ enota urejanja prostora 

· ;,N~P .· nosilci urejanja prostora·~ 
;. . . . ~. . ·. ! . • 

2. Pravna podlaga 
Sklep o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 
3/2-Brdo,,,~t. 3505-12/2019-31 z dne 6. 11. 2019 (v nadaljnjem besedilu: Sklep) je bil objavljen 

• ' •. •.\ J ' ' 

na spletni strani MOL, kar pomeni, da postopek poteka v skladu z ZUreP-2. Po določbah 268. 
člena ZUreP-2 ostanejo v veljavi zazidalni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 
18/93, 47/93, 71/93, 29/95 - ZPDF, 44/97, 9/01 - ZPPreb, 23/02 -odi. US in 110/02 - ZUreP-
1); ki se spreminjajo po postopku, kot je z ZUreP-2 določen za OPPN. Po določbah 123. člena 
ZUreP-2 se spremembe in dopolnitve prostorskega izvedbenega akta pripravijo in sprejemajo 
po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejeije. 

S Sklepom so bila pot~ena Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
za severni del območja urejanja VP3/2 Brdo/ pobude investitorjev in usmeritve iz OPN MOL ID, 
št. projekta 8270, ki jih je izdelalo podjelje LUZ d.d., novembra 2019, odg. vodja izdelave Janja 
Solomun, univ. dipl. inž. arh. (v nadaljnjem besedilu: Izhodišča). 

ZUreP-2 v 12. točki 3. člena določa, da so mnenja akti, s katerimi NUP ugotovijo, ali so bile pri 
pripravi prostorskih aktov upoštevanje njihove smernice oziroma predpisi z njihovega delovnega 
področja. 38. točka 3. člena ZUreP-2 določa, da se smernice delijo v splošne in konkretne. 
Splošne smernice pripravijo NUP vnaprej in so del državnega prostorskega reda, konkretne 
smernice pa se izdajo na zaprosilo pripravljavca prostorskega akta, kadar ta presodi, da mu 
splošne smernice ne zadoščajo, ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
ali območja urejanja. 

Do objave splošnih smernic na podlagi ZUreP-2 se smiselno uporabljajo Splošne smernice s 
področja razvoja poselitve št. 35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 2013 (v nadaljnjem besedilu: 
Splošne smernice), objavljene na spletni strani ministrstva na naslovu: 
http://www.mop.qov.si/fileadmin/mop.qov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje 
poselitve.pdf 

3. Ugotovitve ministrstva 
V Izhodiščih je navedeno: 

da območje obravnave obsega del EUP "RD-488" z namensko rabo IG (gospodarske cone) 
da se območje ureja z Zazidalnim načrtom za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo 
(Uradni list RS, št. 18/02, 64/05,100/07, 78/10, 63/12, 24/15, 42/18 in 71/18); 
da so predlagane spremembe zaradi investicijskih pobud za razvoj in krepitev obstoječih 
poslovnih deavnosti na območju; 
s SD-ZN Brdo se umesti poslovni objekt s pripadajočimi ureditvami na več funkcionalnih 
enot, dopusti sprememba gabaritov objektov, redefinira zelene površine, redefinira etapnost 
in obveze, uskladi rešitve priključevanja območja na gospodarsko javno infrastrukturo, ... 

3. 1. Splošne smernice 
V postopku SD-ZN Brdo za konkretne smernice s področja prostora ni bilo zaprošeno. Iz 
predloženega gradiva ni razvidno, ali so bile preve~ene in upoštevane usmeritve Splošnih 
smernic, ki se nanašajo na spremembe SD-ZN Brdo. 



Glede na v gradivu opisane spremembe so iz Splošnih smernic pomembne predvsem 
usmeritve točk: 

2.3.2 Usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti mest in drugih naselij, 
2.4.3.4 Javne in zelene površine, 
2.5.2 Razmeščanje območij namenske rabe, predvsem zadnja dva odstavka glede zelenih 
površin. 

Usmeritve: Preveri, obrazloži in utemelji naj se skladnost SD-ZN Brdo z usmeritvami Splošnih 
smernic. 

3.2 Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2 
ZUreP-2 določa temeljna pravila urejanja prostora. Pri pripravi osnutka je potrebno upoštevati 
usmeritve temeljnih pravil urejanja prostora, glede na načrtovane spremembe še posebej glede: 
- racionalne rabe (20. člen), 
- prepoznavnosti naselij in krajine (21. člen), 
- notranjega razvoja naselja (26. člen), 
- zagotavljanja zadostnih javnih površin v naselju (29. člen), 
- gospodarske javne infrastrukture (33. člen). 

Usmeritve: V gradivu naj bodo podane opredelitve glede upoštevanja navedenih temeljnih 
pravil. 

3.3 Upoštevanje pravil PRS 
V skladu z 266. členom ZUreP-2 je po njegovi uveljavitvi ostala v veljavi Uredba o prostorskem 
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07- ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: PRS). V 
skladu z 2. členom PRS se pravila za urejanje prostora uporabljajo med drugim tudi za pripravo 
poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov. Glede na namen OPPN ministrstvo 
meni, da so za njegovo pripravo relevantna predvsem naslednja pravila: 

za načrtovanje poselitve (23. člen); 
za notranji razvoj naselij (27. člen); 
za načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti (33. člen); 
za načrtovanje območij zelenih površin (37. člen); 
za načrtovanje gospodarske infrastrukture (39. člen); 
za načrtovanje grajene strukture (87.- 94. člen); 
za načrtovanje zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov (95. in 96. člen); 
za načrtovanje površin za mirujoči promet (97. člen); 
za načrtovanje in graditev enostavnih objektov (98. člen); 
za opremljanje zemljišč za gradnjo (100. člen PRS). 

Usmeritve: V gradivu naj se preveri in poda opredelitve, ali so pravila PRS upoštevana ter po 
potrebi gradivo dopolni z morebitnimi manjkajočimi vsebinami. 

3.4 Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti 
V skladu s petim odstavkom 49. člena ZUreP-2 mora biti OPPN skladen z OPN. Po določbah 
prvega odstavka 111. člena v povezavi s prvim odstavkom 119. člena ZUreP-2 občina pripravi 
osnutek med drugim tudi v skladu s hierarhično nadrejenimi prostorskimi načrti. 

V Izhodiščih je poglavje "Povzetek določil veljavne prostorske dokumentacije", ki ima 
podpoglavji "2.3.1. Občinski prostorski načrt MOL - Izvedbeni del (OPN MOL ID)" in "2.3.2. 
Zazidalni načrt". V gradivu je povzetek določil navedenih prostorskih aktov, vendar ni 
ugotovljeno in utemeljeno, ali so SD-ZN Brdo skladne z veljavnim OPN. 



Usmeritve: V gradivu naj bodo podane opredelitve, ali je prostorski akt SD-ZN Brdo skladen z 
veljavnim OPN. 

V zvezi z državnimi prostorskimi akti (DPN) ministrstvo ugotavlja, da ti ne segajo oziroma 
neposredno ne vplivajo na območje SD-ZN Brdo. 

3.5 Ostalo 
3.5.1 Postopek OPPN 
Navodila ministrstva glede postopka OPPN so objavljena na spletni strani na naslovu: 
http://www.mop.qov.si/fileadmin/mop.qov.si/pageuploads/pomembni dokumenti/priporocila/Us 
meritve priprava OPPN.pdf 

3.5.2 Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini. obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list RS. 
št. 99/07 in 61/17 -ZUreP-2: v nadaljnjem besedilu: Pravilnik OPPN> 

Vsak OPPN mora biti izdelan skladno z zakonom in podzakonskim aktom. Podzakonski akt, ki 
določa vsebino, obliko in način priprave OPPN v skladu z ZUreP-2 še ni sprejet. Iz 301. člena 
ZUreP-2 izhaja, da se za pripravo OPPN do uveljavitve novega podzakonskega akta kot 
predpis iz tretjega odstavka 48. člena ZUreP-2 uporabljajo določbe Pravilnika OPPN. Ta v 3. 
členu določa obvezno vsebino OPPN, v 15. členu vsebino osnutka OPPN in v 16. členu obliko 
OPPN. 

3.5.3 Spremljajoče gradivo 
V skladu z 52. členom ZUreP-2 mora vsak prostorski izvedbeni akt imeti tudi spremljajoče 

gradivo prostorskega izvedbenega akta. 

3.5.4 Preambula Odloka 
Ministrstvo pripravljavcu akta predlaga, da v preambulo Odloka o SD-ZN Brdo doda sklic na 
drugo alinejo četrte točke 289. člena ZUreP-2, ki določa, da se do začetka uporabe storitev 
elektronskega poslovanja, ne glede na prvi odstavek 119. člena v postopku priprave OPPN ne 
uporabljajo določbe 115. člena ZUreP-2, temveč občina sprejme OPPN po tem, ko pridobi 
pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko ministrstvo, pristojno za okolje ugotovi, da so 
vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi. 

4. Zaključek 
Ministrstvo ugotavlja, da pri pripravi osnutka SD ZN Brdo niso bile ustrezno upoštevane 
Splošne smernice in predpisi s področja urejanja prostora. 

S spoštovanjem, 

Pripravila: 
Melita Jurca 
višja svetovalka 1 

Poslati poe-pošti: 
naslovniku. 

Ana VIDMAR 
vodja Sekto~a za prostorsko načrtovanje 
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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119. 
člena v povezavi z drugim odstavkom 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdri-A, 
41/04-ZV0-1, 57/08,57/12, 100/13,40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje ~ 

MNENJE 
s področja upravljanja z vodami 

k osnutku Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 
- Brdo (SO ZN), v Mestni občini Ljubljana 

l. 
Pri pripravi osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 
3/2- Brdo (SO ZN) v Mestni občini Ljubljana, ki jih je izdelal LUZ d.d. Ljubljana, Verovškova 64, pod 
št. projekta 8270, v septembru 2020, so bile v celoti upoštevane smernice za pripravo SO ZN, št. 
35021-108/2019-3, z dne 12.12.2019 in predpisi s področja upravljanja z vodami, zato na predmetni 
osnutek SO ZN izdajamo pozitivno mnenje. 

Obrazložitev: 

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 
Ljubljana, je javno objavila osnutek SO ZN in naslovni organ z dopisom št. 3505-12/2019-80, z dne 
28.9.2020 pozvala, da v skladu z drugim odstavkom 111. člena ZUreP-2, poda mnenje s področja 
upravljanja z vodami k osnutku SO ZN. 

Javno objavljeno gradivo vsebuje: 
Osnutek odloka na spletni strani Občine (tekstualni in grafični del) 

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o 
prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane. 

Predmet osnutka SO ZN je združitev funkcionalnih enot urejanja F7, F8 in F16 v · eno FE in 
sprememba oblike objekta, sprememba oblike in višine objekta v FS, prestavitev uvoza na območje, 
sprememba oblike in višine objektov v F12. 

Območje se nahaja na vodovarstvenem območju z oznako WO 111. Na območju oziroma v neposredni 
bližini je vodotok. Po razpoložljivih podatkih samo območje ni poplavno ogroženo, nahaja pa se na 
širšem območju, kjer so predvideni celoviti protipoplavni omilitveni ukrepi (suhi zadrževalnik -
Brdnikova). Po opozorilni karti območje ni erozijsko ogroženo. Pri pripravi osnutka Odloka o SO ZN so 

! 



bile upoštevane konkretne smernice s področja upravljanja z vodami, oziroma veljavni predpisi. 
Predviden prostorski akt je v skladu z zahtevami veljavnih predpisov s področja upravljanja z vodami, ter 

. .• v okviru osnovnih usmerite,\/ danih smernic, tako je predmetno mnenje pozitivno. r :; 
' ' 

Glede ni! navedeno je l. točka mnenja utemeljena. 

Pripravil: 
Damjan Rogelj, univ.dipl.inž.grad. 

ANALITIK 1 

Vročiti: 

Mestna občina Ljubljana, Mest.fl.čl uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 
1000 Ljubljana, (s povratnico); 
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ZADEVA: Prvo mnenje k prostorskemu aktu - spremembe in dopolnitve zazidalnega 

načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo 

Zveza: Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu - spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2- Brdo, štev. 3505-12/2019-

80 z dne 28.9.2020 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, je pregledal osnutek 

prostorskega akta -spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 

3/2- Brdo in ugotavlja, da so podane rešitve skladne z usmeritvami danih smernic, štev. 3SOS-12/2019-

64 z dne 17.1.2020. 

Obstoječa in načrtovana javna pronietna infrastruktura, Pot za Brdom (C2), Cesta na Brdo (Cl) in 

Tehnološki park (C3), se glede na veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 

načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo (Ur. l. RS, št. 71/18), ne spreminja . Predmet 

sprememb in dopolnitev je priključevanje do funkcionalnih enot F7 /8/16, F12 in FS : 

F7 /8/16: namesto dveh se uredi en cestni priključek na cesto Tehnološki park (C3); 

F12: cestni priključek na Pot za Brdom (C2), ki je že predviden v sedanjem ZN, se pomakne proti 

jugu in uredi po sistemu desno-desno; cestni priključek na cesto Tehnološki park (C3) se 

spremeni, ohrani se cestni priključek na Cesto na Brdo (Cl), po sistemu desno-desno; 

FS : spremeni se lokacija cestnega priključka na cesto Tehnološki park (C3) . 

Obenem podajamo ugotovitve in predlog, da se Odlok o zazidalnem načrtu za severni del območja 

urejanja VP 3/2 - Brdo dopolni oziroma preveri v nekaterih delih, in sicer: 

(1) Potrebno je podati utemeljitev oziroma preveritev prepustnosti javnih cest glede na predlog, 

da se ohrani cestni priključek na Cesto na Brdo (za FS). 

(2) 7 / 8 člen : V okviru možnih posegov je določeno, da je v vseh FE dopustno postaviti urbano 

opremo, kolesarn ice kot nadstrešnice ali zaprte objekte, ostalih enostavnih in nezahtevnih 



objektov ni dopustno postavljati. Medtem, ko se v okviru oblikovanja objektov določa, da se FE 

lahko ograjujejo 

Opomba: uskladiti, ograja je namreč enostavni objekt. 

(3) 10. člen : Površine med objektom in cesto C3 se nameni površinam trga, protokolarnemu dovozu 

ter zunanjim površinam programov v objektu. 

Opomba: protokolarni dovoz- definirati 

{4) 10. člen: sistem pešpoti naj smiselno vključi v omrežje pešpoti ~JišiRski javni prehod Rflfi preko 

te5fe ceste C2 v funkcionalno enoto 5 

Opomba: povezava naj se zapiše na način, ki bo omogočal ureditev- povezavo na en ali drug 

način 

(S) 10. člen: Odstopanja od navedenih parkirnih normativov so dopustna v skladu z veljavnimi 

določili Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana- izvedbeni del ali na podlagi 

mobilnostnega načrta, s katerim se dokaže, da predlog prometne ureditve pomeni 

uresničevanje Prometne politike MOL. 

Opomba: leta 2017 je Prometno politiko MOL nadgradil dokument: Celostna prometna 

strategija Mestne občine Ljubljana (CPS MOL). 

(6) 16. člen : Faznost izvajanja ZN 

Opomba : V drugem odstavku se poleg C3 doda še obveznost ureditve Cl : površine za pešce in 

kolesarje z navezavo do P.S.T. 

Vodja dseka za promet: 

Uršul ngar, u. d. i. g. 

Vročiti: MOL MU Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana 
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' Stevilka zadeve: 

'~~~ -12.\~1":)-~lf--

Oddelek za 
urejanje 
prostora 

Sig.z.: 

~ 
Pri i.: 

Vredn.: 

Zadeva:--Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu- spremembe in dopolnitve zazidalnega 

• načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo 

Spoštovani. 

Obveščamo vas, da Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. v skladu z: 
Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020), 
Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS, 
št. 33/2017), 
Zakonom o varstvu okolja (UL RS, št. 39/2006'in njegove dopolnitve), 

izvaja reden odvoz komunalnih odpadkov na parcelah 1229/5, 1229/6, 2019/14, 2019/15, 1710/1, 1710/2, 
1710/6,1710/8,1710/9,1710/11,1710/12,171115,171117,1711/9,1711110,1711111,1711/12,1711/13, 
1712/2, 1804/9, 1804/12, 1804/18, 1804/19, 1804/20, 1804/21, 1804/22, 1804/23, 1804/37' 1804/38, 
1804/51, 1804/53, 1804/54, 1804/60, 1804/61, 1804/62, 1804/63, 1804/64, 1804/65, 1804/68, 1804/69, 
1804173, 1804174, 1804176, 1804/77, 1804178, 1804/100, 1804/102, 1804/103, 1804/105, 1804/106, 
1804/109, 1804/110, 1804/111, 1804/112, 1804/113, 1804/114, 1804/115, 1804/116, 1804/117, 1804/118, 
1804/119, 1806/15, 1806/16, 1806/19, 1806/20, 1806/23, 1806/24, 1806/25, 1806/26, 1806/27, 1807/3, 
1809/5, 180917, 1810/6, 181017, 1810/8, 1810/12, 1810/13, 1810/14, 1810/15, 1810/18, 1810/20, 1810/22, 
1810/23, 1810/24, 1810/25, 1810/26, 1810/27, 1812/3, 1812/6, 181217, 1812/8, 1812/9, 1812/10, 1812/11, 
1812/12, 1812/14, 1812/16, 1812/17, 1814/14, 1894/4, 1894/9, 1894/11, 1894/16, 1894/18, 1894/20, 
1894/21, 1894/23, 1894/24, 1894/25, 1894/26, 1894/27, 1894/28, 1894/29, 1894/30, 1894/31, 1894/33, 
1804/18, 1804/18, 1804/19, 1804/19, 1804/20, 1804/20, 1804/21, 1804/21, 1804/63, 1804/63, 1804/64, 
1804/64, 1804173, 1804173, 1804174, 1804174, 1804176, 1804176, 1804177, 1804177, 1804/105, 1804/105, 
1804/115, 1804/115, 1804/116, 1804/116, k. o. 2682 Brdo. 

V dopisu VOK-341-256/2019-058 je bil naveden še prejšnji odlok o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov (UL RS, št. 34/2012), zato osnovne smernice/predpise trenutno aktualnega Odloka o zbiranju 
komunalni odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020) navajamo še enkrat. 

Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom 
morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi. 
Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, 
embalaža, papir) se določita skladno z normativi v odloku. 

SI~ 
ISO 9001 

Q-110 

Družini 
prijazno 
podjetje 

Registrirano pri Okrožnem Sodišču v Ljubljani, 

VI. Št. 1/12273/00, ID št. 8164520463, 

Osnovni kapital97.046.156,27 EUR 
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Uporabnik javne službe na območju Mestne občine Ljubljana je izvirni povzročitelj, to je lastnik, najemnik 
aliuporabnik premičnine ali nepreQI<ičnine, in je: 
· · · ·~.;·.,.izvirni povzročitelj iz gospp'diriJstva, 

-l•:.izvirni povzročitelj .iz dejavnosti'. 
Uporabnik se mora vključiti v siste1p zbiranja. 

Uporabnikje ci'Oižan prepuščati: 
mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane komunalne odpadke na zbirnem mestu, 
embalažo, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnem 
mestu, v zbiralnice ločenih frakcij, v zbirne centre ali v mini zbirne centre, 
biološke odpadke v zaboj nike za biološke odpadke na zbirnem mestu, razen če jih sam kompostira, 
kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu, 
nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične zbiralnice nevarnih frakcij. 

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev zabojnikov za 
mešane komunalne odpadke, biološke odpadke in ločene frakcije. 
Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj 
minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, po množen s 
faktorjem 3,0. 
Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov 
in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja. 
Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do 
onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov. 

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je 
namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter 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 zabojnike pripeljati z zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. 
ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj. 
Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 metrov. 
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to 
mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (če je določena natančnejša ura odvoza, pa 
do določene ure na dan odvoza). 
Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa 
je tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz. 

Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. 
To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji z javno površino, in mora biti dostopno 
vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitev zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 
biološke odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke ter njihovemu prevzemu. 

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 metra, širine 3 metre in 
višine 4 metre. 
Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 metra, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, 
dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 metre. 
Slepa ulica, kije daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim 
radijem 17 metrov ali pravokotna obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijemlO metrov. 
Dovoljenje 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 15 metrov. 
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Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno obračališče ali preozko obračališče 
ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 
150 metrov od roba zemljišča ali objekta uporabnika. 

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da izvajalec 
javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih 
odpadkov. 
Investitor oziroma izvajalec del na gradbišču mora izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti 
podatke o številu zabojnikov. 

Pred uporabo objektov naj se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, 
ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj 
posameznih dejavnosti . 

. _ Pripol!llJ.!l!l_Pr~<ll~g!lni 9. čl~ntlimamo. 
Pripombe na predlagani 13. člen so naslednje: 

l. odstavek: Zbirna mesta zabojnikov za komunalne odpadke morajo biti na funkcionalnem 
zemljišču povzročitelja, locirana v objektu ali na tlakovani površini, zaščitena z nadstrešnico ter 
opremljena z vodo za občasno čiščenje in z odtokom z lovilcem olj in maščob. Prevzemno mesto 
zabojnikov za komunalne odpadke mora biti prometno dostopno, pot med prevzemnim mestom in 
mestom praznjenja zabojnikov za komunalne odpadke mora biti brez ovir; 
2. odstavek: Zabojniki ločenih frakcij (embalaža, steklo, papir), mešanih komunalnih odpadkov in 
bioloških odpadkov bodo morali biti locirani na funkcionalnem zemljišču povzročitelja, zato 
predlagamo, da se stavek »Pri funkcionalni enoti 1 ob cesti C4 je za celotno območje predviden 
ekološki otok oz. skupno zbirno mesto za ločeno zbiranje odpadkov« črta; 
6. odstavek: Pri načrtovanju prostorskih in gradbenih ureditev je potrebno v zvezi z ravnanjem z 
odpadki, urejenostjo zbirnih in prevzemnih mest ter dostopnostjo prevzemnih mest upoštevati 
vsakokratne določbe veljavnega odloka s področja zbiranja odpadkov (trenutno je to Odlok o 
zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana, UL RS, št. 73/2020) in veljavnega 
zakona o varstvu okolja. 

Lep pozdrav. 

Pripravil: 
Črt Feldin 

Dostaviti: 
naslovnik 

arhiv (tu) 
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Vodja sektorja za ~Wa 
Marija Rutter 
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- Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 

1001 Ljubljana 
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