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Obrazložitev:  

 
Občinski svet Občine Trzin je na 37. redni seji, dne 31. 2. 2006 sprejel Odlok o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih 
vrednot v Občini Trzin (Ur. Vestnik Občine Trzin, št. 2/2006, s katerim sta bili za začasno zavarovani rastišči lepega čeveljca 
(Cypripedium calceolus) in okroglolistne rosike (Drsera rotundifoia) in je bil podlaga za razglasitev naravnih vrednot 
lokalnega pomena. 
 
28. februarja 2008 se je skladno z 8. členom predmetnega odloka izteklo začasno zavarovanje omenjenih rastišč. Po 
preteku začasnega zavarovanja je Občina Trzin v februarju 2008 pristojnemu zavodu, ZRSVN OE Kranj, poslala pobudo 
za trajno zavarovanje omenjenih vrednot.  
 
Pristojni zavod je v odgovoru navedel, da je pridobitev statusa naravne vrednote vezana na spremembo Pravilnika o 
varstvu in določitvi naravnih vrednot. Sprejetje je bilo napovedano v letu 2008. V istem letu je ZRSVN OE Kranj načrtoval 
ponovno preveritev rastišča na terenu in prilagoditev strokovnih podlag. 
 
Po opravljenem terenskem ogledu je ZRSVN na širšem območju rastišča okroglolistne rosike zaznal nove kvalitete, ter 
predlagal, da se v območje naravnih vrednost vključi tudi območje Blatnic, kjer je rastišče močvirske logarice. Lepi čeveljc 
je bil v tem času vključen kot kvalifikacijska vrsta na območju Natura 2000 Rašica, zato trenutno ni potrebe po dodatnem 
zavarovanju  rastišča lepega čeveljca. Zaradi ranljivosti vrste je celo bolje, da rastišče ni znano širši javnosti.  
 
S Pravilnikom o spremembah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, ki je bil sprejet v novembru 2010 (UL RS 
št.93/2010), sta bili za naravni vrednoti razglašeni naslednji območji:  
 
Id.št.  IME  Zvrst  Pomen  Kratka oznaka  
5491  Mlake – jelševje in 

prehodno barje  
ekos, bot  lokalni  Jelševje in prehodno barje v Mlakah pri Trzinu, rastišče 

okroglolistne rosike (Drosera rotundifolia). 

5344  Mlake - bajer  ekos, bot  lokalni  Bajer v Mlakah pri Trzinu, rastišče okroglolistne rosike 
(Drosera rotundifolia).  

  
Pristojni zavod je imel pripravo strokovnih podlag za trajno zavarovanje v planu dela za leto 2016 in v marcu 2017 je bil 
Strokovni predlog ukrepa varstva mokrišč v Občini Trzin (v prilogi) pripravljen in posredovan občini. Predlog 

predvideva, da se kot naravni rezervat zavaruje območje naravnih vrednot Mlake – jelševje in prehodno barje in Mlake – 
bajer ter začasno zavaruje ožje območje Blatnic. Območje Blatnic bo lahko trajno zavarovano po vključitvi tega območja 
med naravne vrednote; postopek je v teku. 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 20. redni seji, dne 24. 5. 2017 v prvi obravnavi sprejel osnutek Odloka o začasnem 
zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin. Skladno s 57. členom ZON je sledila javna razgrnitev. Osnutek 
odloka je bil javno razgrnjen 33 dni in sicer od vključno 3. julija 2017 do vključno 4. avgusta 2017 v prostorih Občine 
Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin in v prostorih Centra Ivana Hribarja (CIH), Ljubljanska 12f, 1236 Trzin. 
 
V času javne razgrnitve sta bila podana dva predloga občanov, ena pripomba pa je bila podana s strani Mestne občine 
Ljubljana na podlagi poziva k oddaji predlogov in pripomb. 23. avgusta 2017 je župan Občine Trzin sprejel stališča do 
podanih pripomb. Stališča so javno objavljena na spletni strani Občine Trzin in so priložena gradivu za sejo. 



Na podlagi pripombe št. 2 (356-0001/2008-23) in sprejetega stališča do pripombe, se odlok predlaga v sprejem tako, da 
se črta del 2. alineje 1. odstavka 6. člena in 2. odstavek 7. člena osnutka Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega 
pomena v Občini Trzin, kot sledi: 
 

 
6. člen  

 
(varstveni režim)  

 
Prepovedani so vsi posegi in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ekološke razmere na območju naravnih rezervatov in 
posledično negativno vplivali na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, ki so 
pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
 
(1) Na celotnem območju naravnega rezervata je prepovedano zlasti: 
- izvajanje agro- ali hidromelioracij ali drugačno spreminjanje vodnega režima,  
- gradnja ali postavljanje objektov izven obstoječih stavbnih zemljišč,  
- odlaganje odpadkov in drugega materiala … 

 
 

7. člen 
 

(izjeme od varstvenih režimov)  

 
(1) Ne glede na zgornje omejitve, vendar v skladu z varstvenimi cilji območja, je na območju naravnega rezervata 

dovoljeno: 
- izvajati naravovarstvene naloge namenjene izboljšanju stanja naravne vrednote, habitatnih tipov in ogroženih vrst, 
- opravljati znanstvene raziskave skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva narave, 
- loviti ribe v bajerju z namenom zmanjšanja velikosti populacije rib, 
- lovi živali skladno z lovsko zakonodajo in načrti, 
- postavljati lovske preže izven zamočvirjenih območij in naravovarstveno interpretacijsko infrastrukturo. 

 
(2) Na območju obstoječih stavbnih zemljišč znotraj naravnega rezervata so dovoljene gradnje in drugi posegi v prostor, 

skladno z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.  

 
 
Osnovni namen zavarovanja je zagotoviti dolgoročno ohranjanje mokrišč v ugodnem stanju ter spodbujanje in usmerjanje 
dejavnosti v prostoru na način, da se ohrani značilne, redke in ogrožene vrste tega prostora. 
 
 
Finančne posledice: 

Sredstva za predstavitev in označitev naravnega rezervata ter ozaveščanje javnosti o pomenu naravne vrednote se bodo 
pridobila na podlagi evropskih razpisov za izvajanje kohezijskih projektov ter iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (projekti LAS).  
Za vzdrževanje in obnovo učnih poti se bodo v proračunu zagotovila sredstva v okvirni višini 1.000 EUR letno. Sredstva 
za redno odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin pa Občina Trzin že redno zagotavlja s proračunom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
 
- predlog Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v občini Trzin z grafičnima prilogama 1 in 2. 
- stališča do pripomb in predlogov na osnutek Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v občini Trzin 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#6. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#6. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(varstveni režim)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(varstveni režim)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#7. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#7. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(izjeme od varstvenih režimov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(izjeme od varstvenih režimov)


Predlog sklepa: 

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka  49. člena ter prvega in tretjega odstavka 50. člena Zakona o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16 odl. US), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 48. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04), je Občinski svet Občine Trzin 
na 21. redni seji, dne 27. septembra 2017, sprejel 
 

SKLEP 

o sprejemu predloga Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin 

 

 

 
Sprejme se Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin v predlaganem besedilu. 

 
 
 
 
 
Številka: 21-3/2017                                               Župan Občine Trzin 
Datum:  27. 9. 2017                                                 Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
  



Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka  49. člena ter prvega in tretjega odstavka 50. člena Zakona o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16 odl. US), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 48. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04), je Občinski svet Občine Trzin 
na 21. redni seji, dne 27. septembra 2017, sprejel 
 

O D L O K 

o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
 

1. člen 
 

(zavarovanje in varstveni cilji) 

 
(1) Kot naravni rezervat se: 

a) zavaruje ožje območje naravnih vrednot:  
- Mlake – jelševje in prehodno barje (id. št. 5491),  
- Mlake – bajer (id. št. 5344) in  

b) začasno zavaruje ožje območje Blatnic.  
 
(2) Varstveni cilji območja ukrepa varstva so: 
- ohranitev mokriščnih ekosistemov prehodnega in nizkega barja, oligotrofnih in mezotrofnih mokrotnih travnikov, 

močvirnih črnojelševij ter poplavnih hrastovih gozdov, 
- zagotovitev abiotskih in biotskih dejavnikov, ki bodo omogočali dolgoročni obstoj kopenskih, močvirskih in vodn ih 

prostoživečih domorodnih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov v ugodnem stanju, 
- ohranitev naravne biocenoze vodotokov, 
- spoznavanje in doživljanje narave v delu zavarovanega območja. 

 
(3) Namen zavarovanja je s pravili ravnanj in izvajanjem varstvenih usmeritev ter upravljavskih nalog dosegati varstvene 

cilje. Namen zavarovanja je tudi omogočiti obiskovanje dela zavarovanega območja z vzpostavljanjem in 
vzdrževanjem infrastrukture za obiskovanje ter omogočati trajnostni razvoj območja.  

 
 

2. člen 
 

(vsebina) 

 
Ta odlok določa območje naravnega rezervata, varstvene režime, pravila ravnanja, razvojne usmeritve, način upravljanja 
naravnega rezervata, naloge upravljanja in način njihovega izvajanja, delitev ustanoviteljskih pravic in obveznosti, način 
financiranja ter izvajanje nadzora v naravnem rezervatu.  
 

 
3. člen 

 
(ustanovitelj) 

 
Ustanovitelj naravnega rezervata je Občina Trzin (v nadaljnjem besedilu: občina).  
 
 
 
 

II. OBMOČJE NARAVNEGA REZERVATA  

 
 

4. člen  
 

(opis območja)  

 
Mokrišča v občini Trzin so ostanki nekdaj obsežnejših mokrišč ob Pšati in vznožju Dobena. Na tem območju najdemo 
poplavne površine ob Pšati s še ohranjenimi rastišči močvirske logarice, ob vznožju Dobena pa so ob potokih prehodno in 
nizko barje ter gozdovi močvirskih črnojelševij. Na barjih je značilna barjanska flora z vsemi tremi vrstami rosik, Loeselovo 
grezovko, šotnimi mahovi in drugimi značilnimi vrstami. Preplet različnih habitatov še povečuje biotsko raznolikost prostora.  
Naravni rezervat obsega območja naravnih vrednot Mlake – bajer (id. št. 5344) in Mlake – jelševje in prehodno barje (id. 
št. 5491), ki so tudi del ekološko pomembnega območja Rašica, Dobeno, Gobavica (id. št. 34300) in del posebnega 
varstvenega območja Rašica (SI3000275), ter del naravne vrednote Pšata (id. št. 4569) z rastišči močvirske logarice.  
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#I. SPLOŠNE DOLOČBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#I. SPLOŠNE DOLOČBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(zavarovanje in varstveni cilji)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(zavarovanje in varstveni cilji)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(vsebina)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(vsebina)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(ustanovitelja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(ustanovitelja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#II. OBMOČJE NARAVNEGA REZERVATA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#II. OBMOČJE NARAVNEGA REZERVATA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#4. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#4. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(opis območja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(opis območja)


5. člen 
 

(meja naravnega rezervata in ureditvena situacija)  

 
(1) Meja območij naravnega rezervata je določena na karti na podlagi DKN in ortofoto posnetka (DOF050, 2014) v merilu 

1:2000. 
 

(2) Karta iz prvega odstavka tega člena se v izvirniku hrani na Občini Trzin. Dvojnike hrani krajevno pristojna upravna 
enota. Karta iz prvega odstavka tega člena se v digitalni obliki hrani na pristojnem ministrstvu kot del registra 
zavarovanih območij.  
 

(3) Meja območja naravnega rezervata se prikaže na digitalnem zemljiško-katastrskem prikazu na parcelo natančno in 
je dostopna na portalu prostorskega informacijskega sistema. 

 
(4) Meja naravnega rezervata iz prvega odstavka tega člena je informativno prikazana tudi v prilogah 1 in 2, ki sta 

sestavni del tega odloka.  

 
 

III. VARSTVENI REŽIMI IN RAZVOJNE USMERITVE  

 
 

6. člen  
 

(varstveni režim)  

 
Prepovedani so vsi posegi in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ekološke razmere na območju naravnih rezervatov in 
posledično negativno vplivali na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, ki so 
pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
 
(2) Na celotnem območju naravnega rezervata je prepovedano zlasti: 
- izvajanje agro- ali hidromelioracij ali drugačno spreminjanje vodnega režima,  
- gradnja ali postavljanje objektov,  
- odlaganje odpadkov in drugega materiala,  
- spreminjanje naravnega reliefa,  
- umeščanje novih gozdnih prometnic,  
- spreminjanje naravne hidrologije in morfologije potokov,  
- spreminjanje travnikov v njive,  
- naseljevanje, doseljevanje ali gojenje živali ali rastlin tujerodnih vrst,  
- izvajanje ribiške dejavnosti,  
- odkopavanje zemljine,  
- vznemirjanje, ubijanje ali jemanje prostoživečih domorodnih vrst živali iz narave,  
- nabiranje rastlin domorodnih prostoživečih vrst,  
- hoja izven urejenih poti po zamočvirjenih predelih,  
- osvetljevanje naravnega okolja,  
- taborjenje, šotorjenje, postavljanje začasnih bivalnih vozil, kurjenje ali urejanje prostorov za piknike,  
- puščanje psov brez nadzora,  
- postavljanje oglasnih tabel,  
- postavljanje solnic na zamočvirjene predele,  
- požiganje rastlin,  
- metanje ali drugačna sprožitev eksplozivnih teles, izvajanje glasne glasbe ali drugačno povzročanje hrupa, ki je večji 

od predpisanih vrednosti s področja varstva pred hrupom,  
- sečnja ali obsekavanje vegetacije ob vodotokih.  

 
(3) Na območju naravne vrednote Mlake – bajer in Mlake – jelševje in prehodno barje je poleg prepovedi iz prvega 

odstavka tega člena prepovedano tudi: 
- gnojenje ali vnašanje kakršnihkoli sredstev za gojenje in varstvo rastlin ali drugih snovi,  
- spreminjanje kemijske sestave tal ali vode,  
- dovajanje ali odvzem vode.  

 
(4) Na območju naravne vrednote Mlake – jelševje in prehodno barje je poleg prepovedi iz prvega in drugega odstavka 

tega člena prepovedano tudi:  
- onesnaževanje zraka s prašnimi delci.  

 
(5) Na območju Blatnic je poleg prepovedi iz prvega odstavka tega člena prepovedano tudi:  
- kmetovanje na način, ki ogroža populacijo močvirske logarice,  
- gnojenje z mineralnimi gnojili, gnojnico ali gnojevko,  
- osuševanje območja.  
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7. člen 
 

(izjeme od varstvenih režimov)  

 
Ne glede na zgornje omejitve, vendar v skladu z varstvenimi cilji območja, je na območju naravnega rezervata dovoljeno: 

- izvajati naravovarstvene naloge namenjene izboljšanju stanja naravne vrednote, habitatnih tipov in ogroženih vrst, 
- opravljati znanstvene raziskave skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva narave, 
- loviti ribe v bajerju z namenom zmanjšanja velikosti populacije rib, 
- lovi živali skladno z lovsko zakonodajo in načrti, 
- postavljati lovske preže izven zamočvirjenih območij in naravovarstveno interpretacijsko infrastrukturo. 

 
 

8. člen 
 

(razvojne usmeritve)  

 
Na območju naravnega rezervata se spodbujajo aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju narave, predvsem zagotavljanje 
ustreznih življenjskih pogojev za ogrožene rastlinske vrste. Spodbuja naj se aktivnosti, ki bodo preprečile nadaljnje 
zaraščanje z lesnato vegetacijo in invazivnimi tujerodnimi vrstami. Spodbujajo se aktivnosti, ki prispevajo k spoznavanju 
in doživljanju narave. Na območju Blatnic se spodbuja naravi prijazno kmetovanje, tako da se ohranja in vzpostavlja 
ugodno stanje močvirskega tulipana in izboljšanje hidrološkega stanja na delih območja. 
 

 
9. člen  

 
(priporočene aktivnosti)  

 
(1) Na območju naravnega rezervata se spodbujajo aktivnosti, ki prispevajo k spoznavanju naravne vrednote in 

doživljanju narave.  
 

(2) Vsako ravnanje, poseg in dejavnost v naravnem rezervatu je treba izvajati v obsegu, času in na način ter z uporabo 
tehničnih pripomočkov in sredstev, ki je v skladu z varstvenimi cilji tega odloka. 
 

(3) Načrti, programi in drugi akti upravljanja, rabe oziroma gospodarjenja z naravnimi dobrinami v naravnem rezervatu 
morajo biti usklajeni s tem odlokom.  
 

(4) V naravnem rezervatu se rekreacijo in sprehajalce usmerja v za to namenjena območja in s tem ustvarja mirne cone.  
 

(5) Zavarovano območje naj se prednostno namenja ohranjanju narave, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da je za 
zagotavljanje ustreznih življenjskih pogojev za ogrožene rastlinske vrste, nujno aktivno gospodarjenje z območjem. 
Predvsem območje nizkega barja in oligotrofnih mokrotnih travnikov se zarašča z lesnato vegetacijo in invazivnimi 
tujerodnimi vrstami, zato je treba vzpostaviti aktivnosti, ki bodo preprečile nadaljnje zaraščanje oz. izboljšale sedanje 
stanje. 
 

(6) Priporočljivo je obvladovanje ali odstranitev tujerodnih vrst iz bajerja. Z varstvom narave so združljivi cilji informiranje 
in interpretacija narave, rekreacija izven zamočvirjenih predelov, znanstveno-raziskovalno delo, opazovanje in 
doživljanje narave ter ekstenzivno gospodarjenje z gozdom izven zamočvirjenih predelov.  
 

(7) Na območju Blatnic se spodbuja ekstenzivno kmetovanje.  

 
 

IV. NALOGE UPRAVLJANJA NARAVNEGA REZERVATA 

 
 

10. člen  
 

(upravljanje naravnega rezervata)  

 
 
(1) Naravni rezervat nima posebnega upravljavca.  
(2) Občina izvaja ustanoviteljske pravice in obveznosti tako, da zagotavlja sredstva in izpolnjuje naloge vzdrževanja in 

urejanja naravnega rezervata.  
 

(3) Posamezne naloge vzdrževanja in urejanja naravnega rezervata so zlasti: 
- skrb za predstavitev naravnega rezervata ter ozaveščanje javnosti o vrednosti in pomenu naravne vrednote oziroma 

naravnega rezervata, na primer z nameščanjem in vzdrževanjem ustrezne infrastrukture, promocijskimi aktivnostmi 
in podobno, 

- redno odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin najmanj enkrat letno pred cvetenjem,  
- spremljanje ravnanj, posegov in dejavnosti na območju naravnega rezervata, 
- sodelovanje z organizacijo, pristojno za ohranjanje narave.  
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(4) Naloge vzdrževanja in urejanja občina lahko s pogodbo o skrbništvu skladno z 48. členom Zakona o ohranjanju 
narave delno ali v celoti prenese na lokalna društva, ki so v tem prostoru že prisotna. Strokovno podporo Občini nudi 
organizacija pristojna za ohranjanje narave. 
 

(5) V kolikor ustanovitelj presodi, da je to smiselno, lahko v sodelovanju z organizacijo, pristojno za ohranjanje narave 
pripravi petletni načrt delovanja in urejanja naravnega rezervata. 
 

 
V. FINANCIRANJE  

 
 

11. člen  
 

(finančni viri)  

 
Finančni viri za upravljanje naravnega rezervata so:  
- občinski proračun,  
- donacije in dotacije,  
- sredstva, pridobljena na podlagi razpisanih projektov,  
- drugi viri.  

 
 

VI. NADZOR 
 
 

12. člen 
 

(neposredni nadzor v naravi) 

 
Neposredni nadzor v naravnem rezervatu zagotavlja ustanovitelj v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, z 
naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki. 

 
 

13. člen 
 

(inšpekcijski nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni inšpektorji in policija v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave 
in drugimi predpisi.  
 
 

 
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI  

 
14. člen  

 
(trajanje začasnega zavarovanja) 

 
Določbe odloka, ki se nanašajo začasno zavarovanje ožjega območja Blatnic iz točke b) prvega odstavka 1. člena tega 
odloka, skladno s tretjim odstavkom 50. člena Zakona o ohranjanju narave, veljajo dve leti. 
 

 
15. člen 

 
(veljavnost odloka) 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
 
 
Številka: 21-3/2017                                                         Župan  
Datum: 27. 9. 2017                                                 Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
 
Priloge:  
- Priloga 1: katastrski prikaz ožjih območij Mlake – jelševje in prehodno barje ter Mlake – bajer  
- Priloga 2: katastrski prikaz ožjega območja Blatnic  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#V. FINANCIRANJE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#V. FINANCIRANJE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#12. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#12. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(finančni viri)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(finančni viri)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#VI. NADZOR
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#VI. NADZOR
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#13. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#13. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(inšpekcijski nadzor)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(inšpekcijski nadzor)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#14. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#14. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(priprava prvega petletnega načrta delovanja in urejanja naravnega rezervata)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1739/odlok-o-naravnem-rezervatu-glinokopnih-bajerjev-z-okolico-na-bobovku-pri-kranju/#(priprava prvega petletnega načrta delovanja in urejanja naravnega rezervata)


 

  



 


