ODLOK
o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič

Predviden terminski plan obravnave:
- obravnava osnutka gradiva na 22. redni seji občinskega sveta dne 9. 3. 2017
- obravnava predloga gradiva na 23. redni seji občinskega sveta dne 13. 4. 2017

I.

UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa):
Neposredno pravno podlago za sprejem tega odloka tvorijo 149. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1;
Uradni list RS, št. 41/2004, s spremembami), 3., 6. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS; Uradni list RS, št. 32/1993, s spremembami), 21., 29. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS; Uradni list RS, št. 72/1993, s spremembami), 3. člen Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št.
7/2003, s spremembami) ter 3. člen Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 34/2009, s spremembami).
2. Rok za izdajo odloka:
Rok za izdajo odloka z zakonom/ uredbo ni določen.
3.

Splošna obrazložitev odloka:

Odlok natančno določa katere so javne površine in objekti, ki se urejajo po tem odloku, obliko izvajanja
javne službe s podelitvijo neposredne koncesije podjetju v 100% lasti občine, območje izvajanja javne
službe, obseg javne službe, obveznost priprave ter vsebino Letnega programa urejanja in čiščenja
javnih površin, ki ga izdela izvajalec javne službe ter uvaja tudi obveznost vodenja katastra javne službe
s strani izvajalca javne službe.
Predmetni odlok se tako predlaga v sprejem prvenstveno zaradi uskladitve določil odloka z dejanskim
stanjem na področju urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Tržič ter zaradi natančnejše določitve
vsebine in pogojev za opravljanje te gospodarske javne službe.
4.

II.

Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:

PODROBNEJŠA VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV ODLOKA TER SPREMEMB, KI JIH PRINAŠA:

Predlagani odlok vsebuje naslednja poglavja:
– splošne določbe,
– organizacijsko in prostorsko zasnovo storitev javne službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– obveznosti izvajalca v okviru izvajanja javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin in storitev javne službe,

– financiranje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– varstvo uporabnikov javne službe,
– kazenske določbe,
– prehodne in končne določbe.
V predlaganem odloku so natančno opisane tudi obveznosti izvajalca javne službe, ki so naslednje:
–
–

redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vse storitve javne službe,
v sodelovanju z Občino skrbeti za načrtovanje in razvoj javne službe ter za dobro gospodarjenje
z javnimi površinami in objekti, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– pripraviti letni program iz 7. člena tega odloka,
– voditi kataster javnih površin iz 8. člena odloka,
– skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili pri njem zaposleni delavci ali
pogodbeni (pod)izvajalci tretjim osebam ali Občini,
– pripraviti letno poročilo o izvajanju javne službe do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
V nadaljevanju so v odloku opisane pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin, in sicer v smislu
zavarovanja javnih površin med gradnjo, pri prevozu tovora, določeno je ravnanje ob prireditvah ter
obveznost takojšnje odstranitve živalskih iztrebkov. Natančno so zapisana tudi prepovedana ravnanja
uporabnikov na javnih površinah.
V odloku so urejeni tudi viri financiranja javne službe, nadzor nad izvajanjem te javne službe ter varstvo
uporabnikov javne službe.
Kazenske določbe nadalje določajo globe v primeru ravnanja v nasprotju z določili tega odloka.
V prehodnih in končnih določbah je določena razveljavitev veljavnega Odloka o urejanju javnih površin
na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/2008, 26/2010 in 30/2013), ki ga bo predloženi odlok
nadomestil, ter določen začetek veljavnosti novega odloka petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

III.

SODELOVANJE JAVNOSTI:
1. Kraj objave: Spletna stran Občine Tržič
2. Datum objave: 24. 2. 2017
3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti:
obcina.trzic@trzic.si
4. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 27. 3. 2017

IV.

Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Urad za okolje in prostor:
vodja urada Jasna Kavčič, univ. dipl. inž. grad.

Številka zadeve: 007-0002/2017
Datum: 24. 2. 2017
Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

