ANALIZA OBČINSKIH AKTOV S STALIŠČA PREPOVEDANIH RAVNANJ
IN SANKCIONIRANJA

1. ODLOK O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH POVRŠIN V OBČINI STRAŢA
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža (Uradni list RS 103/09) ureja v 15. členu
prepovedana ravnanja na javnih površinah, in sicer:
15. člen
(prepovedana ravnanja na javnih površinah)
Na javnih površinah je prepovedano:
– odmetavati papir, cigaretne ogorke, smeti in druge predmete,
– puščati kosovne odpadke,
– izlivati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati okolju nevarne snovi,
– deponirati gradbeni material in material od raznih izkopov ter drugih podobnih materialov in drv brez
soglasja pristojne občinske službe,
– rolkanje na način, ki lahko poškoduje javne površine in objekte,
– vožnja z raznimi vozili po teh površinah, ki niso prometne površine,
– obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade,
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, cvetlične
ograje in druge objekte na teh površinah,
– trositi oziroma lepiti letake na mesta, ki niso posebej namenjena za plakatiranje,
– poškodovati, uničevati ali odstranjevati objekte nameščene na teh površinah,
– parkirati nevozna in neregistrirana vozila,
– poslikavati z grafiti,
– čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave,
– uporabljati objekte, ki so sestavni del teh površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice,
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,

– voditi pse ali druge domače živali brez vrvice, jih puščati brez ustreznega nadzora ter puščati njihove
iztrebke na teh površinah,
– razsipati po prometni površini sipek material ali kako drugače onesnaževati te površine,
– posegati v javno površino na kakršen koli način, ki spremeni njen namen ali izgled.
Na javnih zelenih površinah je prepovedano tudi:
– ustavljati, parkirati ali se voziti z motornimi vozili in delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin,
– obešati ali pritrjevati kable, žice, obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa in grmovnice.

Za prepovedana dejanja iz 15. člena odloka so določene naslednje sankcije:
21. člen
(sankcije za prekrške)
Z globo 600,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, z globo
200,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, z globo 100 EUR pa se za prekršek kaznuje
fizična oseba, ki iz naklepa ali hude malomarnosti stori prepovedana ravnanja iz 15. člena tega odloka.
Pred kaznovanjem z globo se sme izreči opomin za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga
delajo posebno lahkega.
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, za katere so predvidene kazenske določbe, opravlja pristojni
občinski organ ali občinsko redarstvo občine in pristojni občinski inšpektor.

2. ODLOK O PLAKATIRANJU V OBČINI STRAŢA
Odlok o plakatiranju v Občini Straža (Uradni list RS, št. 63/09) pooblašča občinsko upravo ali
pristojno inšpekcijsko službo za nadzor nad njegovim izvajanjem in v tem okviru določa globe za
prekrške, v primeru da se opravlja plakatiranje v nasprotju s 4. in 6. členom odloka:
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi občina v
skladu s 3. členom tega odloka.
Izrecno je prepovedano plakatiranje na vseh drevesih, ograjah in pročeljih spomeniško varovanih objektov.
Metanje letakov in drugih podobnih vsebin oglaševanja v odprte prostore in zatikanje ali lepljenje na vozila
je, brez posebnega pismenega dovoljenja s strani pristojnega občinskega organa, prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na
prireditev, ki se še ni zgodila.
Brez dovoljenja pristojnega občinskega organa je oglaševanje na vozilih in prikolicah s plakati in drugimi
podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi) prepovedano.
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter plakatiranje in
poškodovanje vsebine oglaševanja.
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Plakatov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega miru in javne morale,
ni dovoljeno obešati. Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v času volilne kampanje.
Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami tega člena je pristojna
občinska uprava oziroma od nje pooblaščen izvajalec, ki plakate odstrani na stroške organizatorja prireditve
oziroma pravne ali fizične osebe, v katere korist je plakatiranje izvršeno.

6. člen
Izvajalec plakatiranja iz 2. člena tega odloka mora skrbeti:
– da so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta kvalitetno pritrjeni,
– da so opremljeni z žigom občine in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
– da po preteku dovoljenega datuma (žig in datum občine) v roku dveh dni odstrani vse raztrgane in
onesnažene ter poškodovane in stare plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto očisti,
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
– da so plakati pravočasno izobešeni in da so stari plakati pravočasno odstranjeni.
Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami tega člena je pristojna
občinska uprava oziroma od nje pooblaščen izvajalec, ki plakate odstrani na stroške organizatorja prireditve
oziroma pravne ali fizične osebe, v katere korist je plakatiranje izvršeno.

3. ODLOK O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI, UREJANJU POKOPALIŠČ
TER O POGREBNIH SVEČANOSTIH V OBČINI STRAŢA
Nadzor nad izvajanjem določb Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o
pogrebnih svečanostih v Občini Straža (Uradni list RS, št. 62/09) izvajajo občinska uprava, pristojna
občinska inšpekcija ter druge pristojne inšpekcijske službe.
Globe so določene za naslednja prepovedana ravnanja:
44. člen
Z globo 300 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če:
– opravi kamnoseška in druga obrtniška dela pri ureditvi grobov v času poteka pogreba,
– odlaga odstranjene nagrobne spomenike in drugo opremo na pokopališču.
Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

45. člen
Z globo 50 EUR, ki se izterja na kraju samem, se za prekršek kaznuje posameznik za:
– nedostojno vedenje, kot so vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za
grobove,
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– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vstop s kolesom, kolesom z motorjem ali motornim vozilom in njihovo shranjevanje na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča,
– lepljenje plakatov, reklamnih obvestil in podobnega.

4. ODLOK O TRŢNICAH IN PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OBČINI STRAŢA
Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Straža (Uradni list RS, št. 98/08) daje
pravico do nadzora nad izvajanjem njegovih določb pristojni občinski službi.
Določa naslednja prepovedana dejanja in globe:
15. člen
Z globo 800,00 EUR se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga
izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Straža, brez soglasja Občine Straža.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga
izven prodajalne na zasebnih površinah brez soglasja Občine Straža.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez
soglasja Občine Straža.

5. ODLOK O JAVNI RAZSVETLJAVI V OBČINI STRAŢA
Odlok o javni razsvetljavi (Uradni list RS, št. 81/09) določa naslednja prepovedana ravnanja in globe:
19. člen
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na infrastrukturi javne razsvetljave brez
dovoljenja izvajalca javne službe,
– poškodovanje infrastrukture,
– opustiti obveščanje izvajalca javne službe o povzročitvi škode na infrastrukturi s prometno nesrečo,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini infrastrukture (1 m od infrastrukture) brez dovoljenja
pristojnega organa,
– onemogočiti dostop do infrastrukture,
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– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte na infrastrukturi ali v njihovi neposredni bližini
(1 m od infrastrukture) brez dovoljenja izvajalca javne službe,
– opravljanje dejanj, ki bi kakorkoli ogrozila delovanje infrastrukture,
– nepooblaščeno poseganje v infrastrukturo.

Prekrški
34. člen
Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
– pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove pobude (drugi odstavek 4. člena),
– ne zagotovi kontinuirano in kvalitetno delovanje javne službe (5. člen),
– krši pravice in obveznosti iz 7. člena,
– ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji (8. člen),
– ne vodi katastrov ali kontrolne knjige ali ju ne vodi na predpisan način (16. in 17. člen),
– ne predloži letnega progama ter poročila o njegovi izvedbi (18. člen).
Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
36. člen
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba, če stori katerokoli dejanje iz 20. člena
tega odloka.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik oziroma druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, z globo 800 eurov.
Odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje z globo 200 eurov.
*** V prvem odst. 36. člena je napaka v navedbi 20. člena – pravilno je 19. člen.

6. ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI STRAŢA
V Odloku o občinskih cestah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 1/09) je za nadzor nad izvajanjem
določb odloka določen pristojni občinski inšpektorat.
Odlok določa naslednje prekrške in globe:
68. člen
(Prekrški)
Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 41. člena),
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2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 42.
člena),
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v
nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 43. člena),
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na
objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške
njenega vzdrževanja (44. člen),
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje
spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo
dejavnost brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (47. člen),
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 48. člena),
7. vrste in obseg del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se
zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 51. člena),
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno
napravo (52. člen),
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost
cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (53. člen),
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo
vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v
nasprotju s pogoji tega soglasja (54. člen),
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in
zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala
promet na cesti (55. člen),
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 56.
člena),
13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 57. člena),
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani
ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 57. člena),
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti
ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi odstavek 58. člena),
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 59. člena),
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno
zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično
dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 59. člena),
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 60. člena),
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19. ne odstrani oziroma postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi
tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih
postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (62. člen).
Z globo 1.500 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

69. člen
(Prekrški posameznikov)
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka
prejšnjega člena.

70. člen
(Kršitev obveznosti vzdrţevanja cest)
Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26.
člena),
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).
Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest.

71. člen
(Kršitev obveznosti uskladitve del)
Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v cestnem telesu občinske ceste ali
ob njem, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji ne da na
razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 25. člena).
Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

7. ODLOK O NEKATEGORIZIRANIH CESTAH V OBČINI STRAŢA
V Odloku o nekategoriziranih cestah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 20/2009) so določene globe
za kršitve določil naslednjih členov:
8. člen
Uporaba nekategoriziranih cest po tem odloku je javna.
Meje uporabe po prvem odstavku predstavljajo:
– meje parcel, po katerih poteka nekategorizirana cesta, in višina 4,50 m nad cesto,
– omejitve, ki izhajajo iz obstoječe prometne signalizacije,
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– zgornja meja dopustnosti hrupa in izpuhov vozil v skladu s predpisi.

9. člen
Vsaka uporaba nekategorizirane ceste izven dopustnih meja po tem odloku se šteje za čezmerno uporabo in je
mogoča le z dovoljenjem upravljavca. Pismeno dovoljenje se izda na podlagi prošnje.
Upravljavec lahko zniža osno obremenitev nekategoriziranih cest v primeru poslabšanih voznih razmer.

13. člen
V funkciji preprečevanja škodljivih vplivov posegov v prostor ob nekategorizirani cesti na nekategorizirano
cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v
varovalnem pasu nekategorizirane občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.
Pristojni občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja nekategorizirane občinske ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi razvoja prometa in morebitnih gradenj javne infrastrukture.
Varovalni pas na nekategoriziranih občinskih cestah znaša 3 m na vsako stran zunanjega roba cestnega sveta.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Straža.

14. člen
Za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih cestah (v nadaljevanju: NC) je
prepovedano:
1. odvajati na NC vodo, odplake ali druge tekočine,
2. puščati na NC sneg ali led, ki pade ali zdrsne na površino NC,
3. ovirati odtekanje vode iz NC,
4. puščati na NC živali brez nadzorstva, napajati živino v cestnem svetu ali graditi ob NC napajališče za
živali,
5. voditi psa brez povodca.
6. voditi po NC konje ali druge živali, ki so tako podkovane da lahko NC poškodujejo,
7. namerno zažigati ob NC strnišča, odpadne ali druge gorljive snovi,
8. z mazili ali drugimi snovmi zamastiti ali drugače onesnažiti NC,
9. parkirati na NC ali na njej opravljati kakršnokoli dejavnost, ki povzroča oviro na cesti,
10. voziti ali parkirati po delu NC, ki ni namenjen za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje
izrecno dovoljena,
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo,
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12. parkirati na javnih površinah v varovalnem pasu javne ceste, če je to prepovedano s prometno
signalizacijo,
13. razsipati po cesti sipek material, zemljo, blato ali kako drugače onesnaževati cesto,
14. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo in prometno
opremo,
15. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visokonasadne poljščine, nameščati les, opeko
in drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoča preglednost in prevoznost NC ali drugače
ovira ali ogroža promet ali če se s tem kakorkoli poškoduje NC,
16. orati v razdalji 1,5 m od NC v smeri proti njej ali v širini 1 m od NC vzporedno z njo,
17. obračati na NC traktorje, živali, pluge in drugo kmetijsko orodje in opremo, tako da s tem ovira ali
drugače ogroža promet na NC ali kakorkoli poškoduje NC,
18. nameščati in uporabljati na NC ali ob njej luči in druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet,
19. postavljati na ali ob cesto kakršne koli predmete (nagrobne plošče in druga spominska znamenja, stojala,
transparente, plakate in druge oblike obveščanja ali oglaševanja, in podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke
in podobno), razsipati po cesti sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati cesto,
20. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami,
21. vlačiti po NC hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko
mehanizacijo ter druge dele tovora,
22. spuščati po brežinah ob NC kamenje, les ali drug material ali predmete,
23. uporabljati za dostop na NC kraj izven območja obstoječih priključkov nanjo,
24. puščati ali metati na NC kakršnekoli predmete, sneg, razsipati po NC sipek material ali kako drugače
onesnaževati NC.

8. ODLOK O GRBU IN ZASTAVI OBČINE STRAŢA
V Odloku o grbu in zastavi Občine Straža so določene naslednje kazenske določbe:
22. člen
Z denarno kaznijo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled občine,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba pri osebi, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 180 eurov se kaznuje fizična oseba (posameznik), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
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9. ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE
VODE NA OBMOČJU OBČINE STRAŢA
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
določa, da opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega odloka občinski inšpektor.
44. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljala pooblaščena uradna oseba - občinski inšpektor,
občinskega inšpektorata Občine Straža.
Vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov in odločb o prekrških zoper določbe tega odloka izvaja
pooblaščena uradna oseba - občinski inšpektor Občinskega inšpektorata Občine Straža.
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve in kršitelje prijaviti pooblaščeni uradni osebi občinskemu inšpektorju Občinskega inšpektorata Občine Straža.

Odlok določa naslednje globe:
45. člen
Z globo 1400 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba - izvajalec, če:
- ravna v nasprotju s 5. členom,
- ravna v nasprotju z 9. členom,
- ravna v nasprotju s 26. členom.
Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe izvajalca.
Z globo 1400 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če:
- ravna v nasprotju s 14. členom,
- ravna v nasprotju s 15. členom,
- ravna v nasprotju z 21. členom,
- ravna v nasprotju z 28. členom,
- ravna v nasprotju z 29. členom,
- ravna v nasprotju z 32. členom,
- ravna v nasprotju s 50. členom.
Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter posameznik.
Z globo 500 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če:
- ravna v nasprotju s 14. členom,
- ravna v nasprotju s 15. členom,
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- ravna v nasprotju z 21. členom,
- ravna v nasprotju z 28. členom,
- ravna v nasprotju z 29. členom,
- ravna v nasprotju z 32. členom,
- ravna v nasprotju s 50. členom.

*** Vsebine posameznih določb nismo navajali zaradi količine besedila.
10. ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE STRAŢA
V skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 38/10)
opravlja nadzor nad izvajanjem določb odloka občinski inšpektor.
49. člen
(inšpekcijski organ)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljala pooblaščena uradna oseba - občinski inšpektor, ki ga
pooblasti Občina Straža.
Vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov in odločb o prekrških zoper določbe tega odloka izvaja
pooblaščena uradna oseba - občinski inšpektor Občine Straža.
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve in kršitelje prijaviti pooblaščeni uradni osebi občinskemu inšpektorju Občine Straža.

Odlok določa naslednje globe:
50. člen
(globe)
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba - upravljavec javnega vodovoda, če:
- ravna v nasprotju s 13. členom;
- ravna v nasprotju s 17. členom;
- ravna v nasprotju z 18. členom;
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena;
- ravna v nasprotju s 46. členom;
- ravna v nasprotju s 47. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba - upravljavec zasebnega vodovoda, če:
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena;
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena;
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- ravna v nasprotju z 8. členom;
- ravna v nasprotju z 20. členom;
- ravna v nasprotju s 47. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter posameznik - upravljavec zasebnega vodovoda.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
- ravna v nasprotju z 8. členom;
- ravna v nasprotju z 11. členom;
- ravna v nasprotju z 12. členom;
- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena;
- ravna v nasprotju z 21. členom;
- ravna v nasprotju s 24. členom;
- ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 32. člena;
- ravna v nasprotju z 42. členom.
- ravna v nasprotju z določili pete in šeste alineje 46. člena.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz petega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter posameznik.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec del - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 24. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz sedmega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, če:
- ravna v nasprotju z 8. členom;
- ravna v nasprotju z 11. členom;
- ravna v nasprotju z 12. členom;
- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena;
- ravna v nasprotju z 21. členom;
- ravna v nasprotju s 24. členom;
- ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 32. člena;
- ravna v nasprotju z 42. členom;
- ravna v nasprotju z določili pete in šeste alineje 46. člena.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek upravnik večstanovanjske stavbe - pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
- ravna v nasprotju z 42. členom.
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Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz desetega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

*** Vsebine posameznih določb nismo navajali zaradi količine besedila.
11. ODLOK O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE RAVNANJA S
KOMUNALNIMI ODPADKI IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE ODLAGANJA
OSTANKOV KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE STRAŢA
Nadzor nad izvajanjem Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža
(Uradni list RS, št. 38/10) opravlja pristojna inšpekcijska služba.
54. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

Odlok vsebuje naslednje kazenske določbe:
55. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
- ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih centrih v obsegu iz 8. člena,
- ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v stavbah, v katerih se izvaja
gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, v obsegu iz 9. člena,
- ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih
frakcij iz 21. člena,
- ne pripravi letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 21. člena,
- ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne
popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa 20. člen,
- ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, kot to določa 20. člen,
- ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom
o ravnanju z odpadno embalažo.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
56. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
- ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega
programa zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 22. člena,
- ne pripravi letnega programa zbiranja odpadkov iz 22. člena,
- ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne
nadomesti z novimi, kot to določata 24. in 25. člen,
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- povzročitelje komunalnih odpadkov ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile,
kot to določa 32. člen,
- ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot
to določa 23. člen,
- ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe, kot to določa 52. člen,
- ne izdela registra prevzemnih mest iz 28. člena,
- ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov, kot to določa 33. člen,
- ne zagotovi zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, kot to določa 32. člen,
- ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi smetarskimi vozili.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
57. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
- ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 13. člen,
- ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to določa 34. člen,
- ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 35., 36., 37. in 38. člena,
- ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času ali ravna v
nasprotju z drugimi določbami 38. člena,
- prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti iz 39. člena v posodah za prepuščanje
komunalnih odpadkov,
- ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa
50. člen,
- opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot to določa 42. člen,
- pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z določbami 44. člena,
- piše ali lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih
frakcij.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
58. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
- ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 11. člen ali ne prepušča komunalnih
odpadkov v posodah, kot to določa 34. člen,
- ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 35., 36., 37. in 38. člena,
- ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v
nasprotju z drugimi določbami 38. člena,
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- ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (52. člen),
- opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (42. člen),
- prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke (41. člen),
- piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih
frakcij,
- ne prepušča biološke razgradljive odpadke v namenskih posodah za bio odpadke.

12. ODLOK O SOBODAJALSTVU V NESTANOVANJSKIH OBJEKTIH V OBČINI
STRAŢA
Nadzor nad izvajanjem Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 36/09) opravlja poleg tržnega inšpekcijskega organa tudi občinska inšpekcijska služba.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI
7. člen
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti sobodajalstva v drugih prostorih opravlja pristojni tržni inšpekcijski organ
in občinska inšpekcijska služba v okviru svojih pooblastil.
Nadzor nad izvajanjem gostinske dejavnosti se izvaja kot to določa Zakon o gostinstvu.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali fizična
oseba ne izpolnjuje pogoje določil Zakona o gostinstvu, ji lahko na predlog pristojnega organa samoupravne
lokalne skupnosti začasno ali trajno prepove opravljanje gostinske dejavnosti.
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje občinska inšpekcijska služba.

Določena so naslednja prepovedana ravnanja in globe:
III. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik (sobodajalec fizična oseba) in odgovorna oseba
pravne osebe, če opravlja dejavnost v nasprotju z določili tega odloka.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
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