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Dopolnjen predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v
Občini Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS,

št. 75/08)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06–
ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US, 33/07–ZPNačrt, 57/08–ZFO1A, 70/08)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08Odl.US, 76/08, 100/08-Odl US in 79/09)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98–ZZLPPO, 127/06–ZJZP)
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4, 29/07 Odl.US,
58/07 Odl.US, 16/08 Odl.US, 17/08, 21/08 popr. in 76/08)
- Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08)
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:
1.)

Pripombe k predlogu odloka

V času obravnave predloga Odloka o občinskih taksah v Občini Straža so
članice in člani občinskega sveta podali naslednje pripombe in
predloge:
g. Igor Vizjak:
- odlok pomeni neposredne finančne posledice za občinski proračun,
- kazni bi morale biti sorazmerne kršitvi,
- odloku bi moral biti priložen kataster javnih površin.
g. Dušan Dular:
- opozoril ja na redakcijske napake,
- premo sorazmernost kazni,

- pristojnega občinskega organa oz. redarske službe občina nima, zato
ne moremo izvajati 21. člena odloka.
Ostalih pripomb v času obravnave predloga Odloka o plakatiranju v
Občini Straža ni bilo.
a.) Opredelitev glede pripomb in sprememb v dopolnjenem predlogu
odloka:
V dopolnjenem predlogu odloka je upoštevana pripomba glede
nesorazmernosti kazni, tako da so kazni znižane, dodano pa je tudi
določilo o izreku opomina.
Spremenjeno besedilo 21. Člena odloka je naslednje:
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
Odpravljene so redakcijske napake v 8. členu (brisana zadnja alineja),
14. členu (za besedo občina je dodana pika, besedilo v nadaljevanju je
brisano) in 18. členu (za besedilo službo v prvem odstavku je dodana
pika, ostalo besedilo v nadaljevanju v tem odstavku je brisano).
b.) Obrazložitev:
Občinski svet s tem odlokom ureja pogoje in načine izvajanja gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin.

V odloku je najprej določeno kaj so javne površine in objekti in sicer so
to lokalne ceste, javne poti, pločniki, sprehajalne poti, kolesarske poti in
objekti, kot so mostovi, podvozi, nadvozi znotraj naselij, javna
parkirišča, trgi, površine za pešce, avtobusna postajališča, javne
površine ob spominskih in zgodovinskih objektih, javne zelene
površine, kot so javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob
javnih poteh in objektih, otroška in športna igrišča, ter objekti in
oprema na javnih površinah, kot so klopi, igrala, fontane, cvetlična
korita, stebriči in jambori, ograje, stojala za kolesa, koši za odpadke,
spominska obeležja, skulpture.
V nadaljnjih osmih poglavjih se nato določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo storitev javne službe, (v javnem
podjetju, v okviru občinske uprave oz. v režijskem obratu, v javnem
gospodarskem zavodu, s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v
obliki javno-naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.)
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin (obseg javne službe,
program urejanja in čiščenja, kataster javnih površin, obveznosti
izvajalca),

– pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin in storitev javne
službe (zavarovanje javnih površin med gradnjo, prevoz tovora,
ravnanje ob prireditvah, živalski iztrebki, ravnanje v primeru prometnih
nesreč, ravnanje z odpadki, prepovedana ravnanja na javnih površinah),
– vire financiranja javne službe (občinski in državni proračun, sredstva
izvajalca in druga sredstva)
– nadzor nad izvajanjem javne službe (vrši občina ali od nje pooblaščen
organ),
– varstvo pravic uporabnikov (ugovor na vložen na župana občine),
– prepovedana ravnanja in kazni,
– druge elemente pomembne za izvajanje in razvoj javne službe.
Sprejema se z večino glasov navzočih svetnikov.

Finančne posledice:

Sprejem Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža,
bo povzročila izdatke v proračunu z objavo v Uradnem listu RS. Njegovo
izvajanje v naslednjem proračunskem letu ne bo pomenilo dodatnih
obremenitev.
Posredno bo izvajanje odloka povzročilo stroške z ureditvijo novih košev za
odpadke.

Predlog sklepa:
1.

Občinski svet Občine Straža je obravnaval in sprejel Odlok o urejanju in
čiščenju javnih površin v Občini Straža.

Župan
Alojz Knafelj l.r.
Priloge:
- Dopolnjen predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža

