
PREDLOG-l.obravnava

Na podlagi 61. alena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 51.94/07 - uradno predisceno
besedilo, 76/08, 79/09, 5111O,40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 11118 - ZSPDSLS-1, 30/18,
61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 3. in 7. elena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah
(Uradni list RS, 3t. 32193, 30/98 - ZZLPPO, 127106 - ZJZP, 38110 - ZUKN in 571'11 -
ORZGJS4o), 149. dlena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t.39/06 - uradno pre6isdeno
besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNadrt, 57108 - ZFO-IA, 70/08, 108/09,
108/09 - ZPNadrt-A, 48112, 57112, 92113, 56115, 102115, 30116, 61117 - GZ, 21118 -
ZNOrg,84/18 - ZIURKOE in 1 58/20), 3. dlena Zakona o prekrskih (Uradni list RS, 5t. 2911 1 -
uradno predi36eno besedilo, 21113, 111113,74114 - odl. US, 92114 - odl. US, 32116, 15117 - odl.
US in 73119 - odl. US), 16. 6lena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS, St. 17l10 in sprem.) je
Obdinski svet Obdine Vransko na . .. . .. ... .. . redni seji dne ... . .. . .. ... ... ... sprejel

ODLOK
o javnih povr5inah v obdini Vransko

1 . dlen

(predmet odloka)

(1) Ta odlok doloda predmet, nadin in pogoje opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
slu2be urejanja in di5denia javnih povrSin (v nadaljevanju: javna slu2ba) na obmodju obdine
Vransko (v nadaljevanju tudi: ob6ina).

(2) S tem odlokom se dolo6ajo predvsem:

- organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne slu2be,

- vrsta in obseg javne sluZbe ter njihova prostorska razporeditev,

- pogoji za zagotavljan,e in uporabo javnih dobrin,

- pravice in obveznosti uporabnikov,

- viri financiranja javne sluZbe,

- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluzbe,

- nadzor nad izvajanjem odloka in

- kazenske dolodbe.

(3) Javna sluZba po tem odloku obsega urejanje, di5denje, vzdrZevanje in varstvo javnih
povr5in, tako da se bo ohranjala zasnova, funkcionalnost, estetski videz in urejenost javnih
povrSin.

2. dlen
(uporaba predpisov)

Za vprasanja v zvezi z izvajanjem javne sluzbe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo podroani predpisi Republike Slovenije.

1, SPLOSNE DOLOEBE
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3. alen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imaio enak pomen, kot je doloaen s predpisi s
podrodja graditve objektov in predpisio urejanju prosto.a in varstva okolja.

2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUZBE

4. dlen

(oblika opravljanja javne sluibe)

(1) Javna sluzba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna sluzba.

(2)Povriine, na kateih se izvaja javna sluzba, se dolooijo v katastru javnih povrsin, ki ga
skladno z dejansko rabo spreminja in dopolnjuje obainska uprava.

3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUZBE TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV

5. dlen

(1)Javna sluzba po tem odloku obsega:

- urejanje in eist€nje utrjenih javnih povrsin in

- urejanje in disdenje zelenih javnih povrsin.

(2) Urejanje in di$denje utrjenih javnih povrsin iz prvega odstavka tega dlena obsega:

1. disdenje utrjenih javnih povriin:

- rodno in strojno pometanje ter pobiranje odpadkov z utrjenih javnih povrsin,

- pranje utrjenih javnih povriin,

- odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih javnih povrsin.

- praznjenje kosev za odpadke,

- odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih povraini

2. uzdievanje in namesdanje urbane opreme: kosev za odpadke, klopi, stojal za kolesa,
nosilcev za zastave, cvetlidnih posod;

3. vzddevanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsegai

- urejanje, disdenje in vzddevanje opremejavnih sanitarij,

- zagotavljanje redne oskrbe z energ0o, vodo in toaletnim papirjem za nemoteno
obratovanje javnih sanitarii;

4. vzddevalna dela za ohranjanje utrjenih javnih povrsin v dobrem stanju, za
zagotavljanje varnosti in prehodnosti utrjenih javnih povrsin, nadzor nad stanjem varnosti
in prehodnosti utrjenih javnih povrsin;

5. organiziranje yzdrZevalnih del, ki se na utrjenih javnih povriinah opravljajo v daljsih
aasovnih obdobjih zaradi izboljsevanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih
lastnosti (v nadaljevanju: vzdrzevanje utrjenih javnih povrsin).

(3) Urejanje in eisa€nje zelenih javnih povrsin iz prvega odstavka tega dlena obsega:

1. urejanje in aiSeenje zelenih javnih povriin:

(vrsta in obseg sto.itev javne sluibe)
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- spomladansko in jesensko 6iSeenje zelenih javnih povrsin,

- redna kosnja trave, obnavljanje in nega travnatih povrsin ter zatiranje ali odstranitve
plevela in alergenih rastlin,

- varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, Skodljivci, paraziti in poskodbami,

- sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in Zivih mej,

- sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeSdanje bolnih in nevarnih
dreves,

- urejanje in vzdrzevanje cvetlidnih nasadov,

- urejanje in vzdr2evanje okrasnih rastlin v koritih in cvetlidnih posodah,

- vzdr2evanje parkovne opreme in objektov,

- vzdrZevanje opreme na javnih otroskih igrisdih,

- vzdrievanje pespoti in drugih utrjenih povrsin na obmodju zelenih povrsin,

- postavitev in vzdrZevanje opozorilnih in oznadevalnih tabel,

- pobiranje odpadkov z zelenih javnih povrsin.

2. organiziranje vzdrZevalnih del, ki se na zelenih javnih povrsinah opravljajo v daljsih
dasovnih obdobjih zaradi izbolj5evanja in obnavljanja stanja zelenih javnih povr6in (v
nadaljevanju: vzdrievarye zelenih javnih povr5in).

(4) Javna sluzba po tem odloku obsega tudi:

- okra5evanje z zastavami na javnih povr5inah (name5danje zastav na drogove na
javnih povrsinah v dasu praznikov in prireditev ter vzdrzevanje in nadomes6anje
zastav),

- urejanje spominskih obeleZij,

- urejanje otokov kro2iSd,

-druga dela, potrebna za uresnidevanje namena javne sluzbe iz tretjega odstavka

1 . dlena tega odloka.

6. dlen

(1) Urejanje in 6i5denje javnih povrSin iz 5. elena tega odloka izvaja izval1alec javne sluZbe v
skladu z letnim programom urejanja in 6i56enja ter vzdrZevanja javnih povr3in

(2) Letni program pripravi izvajalec javne slu2be in ga posreduje v uskladitev strokovnim
slu2bam Obdine Vransko do 15. novembra tekodega leta. Letni program potrdi Zupan Obdine
Vransko.

(3) lzvajalec javne sluzbe opravlja javno sluzbo na podlagi potrjenega letnega programa,
dolodil tega odloka, predpisov, standardov in normativov s podrodja urejanja predmeta javne
sluzbe ter koncesijske pogodbe.

(4) lzvajalec ne sme delno ali v celoti prenesti izvajanja javne slu2be drugi osebi, lahko pa
odda posamezna dela ali posamezne sklope del v izvedbo svojim podizvajalcem ob predhodni
pridobitvi soglasja obdine.

(5) lzvajalec je dolian najkasneje do 31. 8. tekodega leta obdinski upravi predloziti polletno
porodilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluZbe za preteklo polletje.

(6) lzvajalec je dolzan najkasneje do 28. 2. ob6inski upravi predloZiti letno porodilo o
poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluzbe za preteklo leto.

(izvajanje javne sluibe)
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4. POGOJI ZAZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN

7. dlen

(evidence)

lzvajalec javne sluZbe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za podrod1e
izvajanja javne slu2be, kar se natandno dolodi v koncesUski pogodbi za izvaja\e javne slu2be.

8. Elen

fiavna obvestila in naznanila)

lzvajalec javne sluzbe mora uporabnike javnih povrsin redno obvesdati o stanju javnih povriin
v obdini ter omejitvah uporabe na krajevno obiaajen na6in.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

9.6len

(pravice in obveznosti uporabnikov javnih povr5in)

(1) Javne povr6ine v obdini so splo5nega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja glede na
njihov namen in nadin ter pod pogoji, dolocenimi s predpisi, ki urejajo rabo javnih povr5in.

(2) Uporabnik javne povrsine mora pristojni strokovni slu2bi obaine oziroma izvajalcu javne
sluZbe sporoditi vsako po5kodbo ali spremembo na javni povr5ini, ki lahko vpliva na varno
uporabo javnih povrsin na obmodju obdine.

10. dlen

Na javnih povrsinah na obmocju obcine je prepovedano:

- odmetavatl odpadke izven kosev za odpadke,

- v kose za odpadke odlagati nevarne frakcije,

- uporabljati urbano opremo, opremo otroskih igrisd ter drugo opremo na javnih povrsinah v
nasprotju z njenim namenom, jo prevradati, premesdati, poskodovati ali odstranjevati,

- javne povrsine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega
soglasja pristojnega organa obainske uprave,

- puSdati komunalne odpadke, za katere ni zagotovljenega posebnega ptevoza, na javnih
povrSinah,

- ustavljati in parkirati na izven za to namenjenih povrsinah, se po teh povrsinah in javnih
zelenih povrsinah voziti s kolesi, motornimi vozlli, delovnimi stroji, razen pri vzdrievanju teh
povr5in ali pri zagotavljanju javnega reda in miru,

- unidevati, mehansko poskodovati, odstranjevati rastline in infrastrukturne objekte, ki so
namenjeni rabi zelenih povrsin, obsekovati, lomiti ali kako drugade poskodovati drevje,
grmovje ali druge nasade in poskodovati Zive meje,

- hoditi po javnih zelenih povr5inah izven dovoljenih in urejenih poti,

- pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, obe5ati ali pritrjevati kable, 2ice,
antene,

- odlagati na javne zelene povrsine raznovrstne odpadke, obrezano vejevje in listje,

(prepovedi)
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- odlagati in skladasditi na javnih zelenih povrsinah najrazlidnejae materiale in predmete,
graditi ali postaviti pomozne in zaaasne objekte na zelenih povrsinah brez soglasja
upravljavca,

- zazigati travnate povrsine, suhljad, odpadke in grmidevje,

- spusdati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati okolju nevarne snovi,

- uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih povrsin v nasprotju z
njihovo naravo in namenom,

- postavljati Sotore ali bivalne pikolice in kuriti, razen na za to dolodenih mestih,

- izvajati Sportno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih povrsinah, ae za to niso posebej
urejene, in bi s tem povzroaili poSkodbe zelenice ali ogroiali varnost obiskovalcev,
stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzrodili Skodo na objektih ob javnih
zelenih povr6inah in

- pustati iztrebke domadih Zivali.

6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUZBE

'11. alen

(viri financiiania storitev)

(1)lzvajalec javne sluZbe oziroma koncesionar si zagotavlja pladilo za opravljene storitve
javne sluzbe z zaradunavanjem opravljenih storitev ObeiniVransko oziroma koncedentu, storitve
pa se financirajo iz proraduna Obaine Vransko ter drugih virov.

(2) ee prejme koncesionar v zvezi z izyajanjem javne sluZbe druga sredstua (odskodnine,
pladilo zavarovalnih Skod, ipd.) mora o njih obvestiti koncedenta in jih uporabiti za financiranje
javne sluzbe

(3) Cenik storitev in nadin usklajevanja cen se doloaiv koncesijski pogodbi.

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

12. ilen

(vrste in obseg obiektov in naprav, potrebnih za izvajanie javne sluibe)

(1) Za izva)anje javne sluzbe se namenijo javne povrsine s pripadajodo opremo na obmoaju
obaine

(2)Javne povrsine s pripadajoao opremo so dolodene v katastru javnih povrsin v obeini
Vransko.

(3) Obdina Vransko je dolzna zagotoviti izvajalcu javne sluzbe elektronski dostop do katastra.

E. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLO.IL OOLOKA

'13. dlen

(nadzorniorgan)

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne sluzbe opravlja obainska uprava. lzvajalec javne
sluzbe mora nadzornemu organu, kadarkoli posredovati inlormacijo o poslovanju in omogoditi
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne sluzbe.



(2) Nadzor je stalen, napovedan ali nenapovedan. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira
rednega izvajanja javne sluZbe in tretjih oseb. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpi5eta
nadzorovanec in nadzorovalec.

(3) Nadzor nad izvajanjem dolodb tega odloka, za katere je v primeru njihove krsitve po tem
odloku predpisana sankcija za prekrsek, izvajajo pooblasdene uradne osebe Medobdinskega
inspektorata in redarstva Mestne obeine Celje, Obdine Braslovae, Obdine Lasko, Ob6ine Polzela,
Obeine Store, Obdine Tabor, Obaine Vransko in Obdine Zalec.

(4) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni obainski inspektor odreja ukrepe, katerih namen je
zagotoviti izvrsevanje doloab tega odloka.

9. KAZENSKE DOLOEBE

14. 6len

(prekr5ki)

(1)Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekriek izvajalec javne sluZbe, odgovorna oseba
izvdalca pa z globo 200,00 EUR, de ne izvaja, ali v celoti ne izvaja storitue iz 5. dlena tega
odloka.

(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekrsek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z
globo 200,00 EUR, de ravna v nasprotju z dolodilom 10. dlena tega odloka

(3) Z globo 80,00 EUR se za prekrSek iz drugega odstavka tega 6lena kaznuje fizidna oseba.

10. PREHODNA IN KONENA DOLOEBA

15. 6len

(objava in veljavnost odloka)

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Obdine Vransko ) Ob6inski
informator - Uradne objave Obaine Vransko(.

St. stttzozt
Vransko, dne

Zupan baine Vransko
F cSu
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