PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA

ODLOK
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona
I. UVOD
Na območju občine Gornja Radgona je v veljavi Odlok o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za
pešce in zelenih površin (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 22/99 z dne 15.4.1999 in
Uradni list RS, št. 66/2000). Navedeni odlok ureja način in izvajanje gospodarske javne službe javna
snaga, čiščenje javnih površin, površin za pešce in zelenih površin.
II. OBRAZLOŽITEV
Temeljni cilj, ki ga zasleduje nov predlog odloka, je normativna ureditev gospodarske javne službe in
uskladitev s priporočili Računskega sodišča Republike Slovenije. Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09, 48/12 in 57/12) v 149. členu določa vrste obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, med katere spadajo oskrba s pitno vodo, odvajanje
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin.
Občina Gornja Radgona ima javno službo urejanja in čiščenja javnih površin že urejeno v Odloku, ki je
citiran v uvodnem poglavju.
Pri urejanju javne službe je predlagatelj sledil tudi ugotovitvam in priporočilom revizijskega poročila
Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je v letu 2007 izvedlo prečno revizijo pravilnosti in
učinkovitosti poslovanja pri zagotavljanju urejanja javnih zelenih površin v Občini Črnomelj, Mestni
občini Murska Sobota, Mestni občini Nova Gorica, Občini Postojna in Mestni občini Slovenj Gradec.
Kot izhaja iz zbirnega prikaza ugotovitev je za učinkovito zagotavljanje urejanja javnih površin
potrebna vzpostavitev katastra javnih površin, izvedba kategorizacije le teh ter opredelitev standardov in
normativov, ki se bodo uporabljali tudi pri obračunu storitev. Ker država standardov in normativov ni
nikoli sprejela, mora za to poskrbeti občina. Z odlokom je na novo predvidena tudi priprava letnega
izvedbenega programa urejanja in čiščenja javnih površin, ki ga mora izvajalec javne službe pripraviti
najkasneje do 1. novembra tekočega leta za prihodnje leto.
III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sredstva za urejanje in čiščenje javnih površin v Občini Gornja Radgona so predvidena v proračunu
občine za leto 2018. Sprejetje odloka ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za proračun Občine
Gornja Radgona za leto 2018.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog odloka (prva obravnava)
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona (prva
obravnava). Obravnava predloga odloka traja 30 dni.
Gornja Radgona, marec 2018
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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IV. VSEBINA ODLOKA
Na podlagi 61. člena 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), drugega
odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15 in 30/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 18. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na svoji ________ redni seji dne __________ 2018 sprejel
Obrazložitev:
V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (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) občina
zagotavlja opravljane javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Zakon o
varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –ZPNačrt–A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15 in 30/16) v prvem odstavku 149. člena določa, da je občinska javna služba varstva okolja, urejanje in
čiščenje javnih površin. Kot je določeno z 62. členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ način in pogoje
opravljanja javne službe predpiše občina, če zakon ne določa drugače. Vsebinsko enako določilo zasledimo
v 3. členu Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), ki v drugem odstavku določa, da način opravljanja lokalne
gospodarske javne službe predpiše lokalna skupnost (občina) z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo
izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Z navedenim predpisom sе
za posamezno gospodarsko javno službo določi: - organizacijska in prostorska zasnova njihovega
opravljanja ро vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem
podjetju, па podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov); - vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova
prostorska razporeditev; - pogojі za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; - pravice in obveznosti
uporabnikov; - viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja; - vrsta in
obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne
skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki gа uživa; - drugi elementi pomembni za
opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. Med druge elemente, ki so pomembni za opravljanje
in razvoj gospodarske javne službe štejemo tudi predpisovanje prekrškov in globe zanje. V skladu z
določilom 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) se prekrški lahko določijo tudi z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti (občine). Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti (občine) se smejo
določiti prekrški in predpisati zanj globe samo v določenem znesku ter samo zа kršitev predpisov, ki jih
same izvajajo v okviru svojih pristojnosti, ter čе jih zakon ali uredba še ne sankcionira.

ODLOK
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
(1) Ta odlok ureja pogoje in način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja javnih površin (v nadaljnjem besedilu: javna služba) ter urejanje in čiščenje drugih površin
na območju občine Gornja Radgona (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) Ta odlok se šteje tudi kot koncesijski akt na podlagi katerega se lahko podeli koncesija za
izvajanje javne službe.
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Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da
občina predpiše način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb, če zakon ne določa drugače. Vsebinsko
enako določilo zasledimo v 3. Členu Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGSJ/, ki v drugem odstavku
določa, da način opravljanja lokalne gospodarske javne službe predpiše lokalna skupnost (občina) z
odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih
oskrbovalnih sistemov.

2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določi:
- organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- viri financiranja javne službe,
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v lasti občine ter
del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
- nadzor nad izvajanjem odloka,
- kazenske določbe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
Obrazložitev:
(1) Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da se z odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe za posamezno gospodarsko javno
službo določi:
- organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije)
- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina lokalne
skupnosti, ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
- drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
(2) Besedilo je oblikovano v skladu z določili Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja
/ZUNEO/ (Uradni list RS, št. 93/2007-UPB-1), ki v 7. členu določa, da mora občinski svet v okviru svoje
pristojnosti ustvarjati pogoje za enako obravnavanje oseb, ne glede na katerekoli osebno okoliščino z
osveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju, ter z ukrepi normativne in politične narave.

3. člen
(pojmi)
Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja varstva
okolja, graditve objektov, prostorskega načrtovanja, javnih cest, varnosti cestnega prometa ter drugi
predpisi.
Obrazložitev:
Besedilo določa pomen pojmov, uporabljenih v odloku, ki v skladu z določili veljavnega Zakona o graditvi
objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 19/15) v 2. členu pod točko 1.5.1 določa, da je javna površina, katere
raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče,
pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
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(1)

(2)

(3)

(4)

4. člen
(javne površine in objekti)
Za javne površine se po tem odloku štejejo:
- občinske kategorizirane ceste,
- ne kategorizirane ceste v lasti Občine,
- ulice in trgi,
- pločniki, kolesarske steze, pasovi za pešce, pešpoti,
- avtobusna postajališča,
- javna parkirišča,
- javne zelene površine, kot so javni parki drevoredi, nasadi, zelenice in druge urejene zelene
površine,
- športna igrišča, otroška in druga javna igrišča, rekreacijske površine, tržnice.
Za objekte in opremo na javnih površinah se po tem odloku štejejo:
- urbana in druga parkovna oprema, kot so klopi in mize, otroška igrala, koši za smeti,
ptičnice, peskovniki, pasja stranišča in podobno,
- fontane, cvetlična korita, zaščitne ograje za drevje,
- stebriči in jambori,
- ograje,
- stojala za kolesa,
- konfini,
- spomeniki in spominska obeležja.
Za druge površine na območju Občine Gornja Radgona se po tem odloku štejejo:
- zasebne površine, ki mejijo na javne površine ali so vidne z javnih površin tako, da njihov
izgled vpliva na zunanjo podobo naselja ali krajine,
- dovozne ceste in pristopi do stanovanjskih stavb in ne stanovanjskih stavb namenjenih javni
rabi.
Za urejanje in čiščenje javnih površin iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega
odloka, v kolikor ta področja niso urejena v posebnem odloku.

Obrazložitev:
Besedilo določa pomen pojmov, uporabljenih v odloku, ki v skladu z določili veljavnega Zakona o graditvi
objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 19/15) v 2. členu pod točko 1.5.1 določa, da je javna površina, katere
raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče,
pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.

5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena
s tem odlokom, se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega
člena tega odloka.
Obrazložitev:
Z besedilom se določa t.i. subsidiarna (nadomestna) uporaba predpisov s področja varstva okolja. V skladu
z navedenim se za vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom,
uporabljajo predpisi s področja varstva okolja. Ob tem velja opomniti na določilo 3. odstavka 149. člena
Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/, ki določa, da vlada podrobneje predpiše:
- vrste nalog, ki se izvajajo v okviru občinskih javnih služb varstva okolja ter
- metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter
druge ukrepe in normative za opravljanje občinskih javnih služb varstva okolja.
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II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE
SLUŽBE
6. člen
(izvajanje javne službe)
Javna služba se lahko izvaja neposredno v okviru občinske uprave, v režijskem obratu, s sklenitvijo
pogodbe o izvajanju javne službe z javnim podjetjem, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te službe
ali s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi. Javna služba se izvaja na celotnem ali določenem
območju občine. O območjih, oblikah in obsegu izvajanja javne službe odloči župan s posebnim
aktom.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ in 61.
člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določata, da lahko lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne
službe:
- neposredno v okviru občinske uprave,
- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali
neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
- v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih služb, ki jih
zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,
- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali
kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre
pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
- z dajanjem koncesij.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV
7. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
1. urejanje in čiščenje javnih površin, ki vključuje:
- ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odstranjevanje odpadkov,
- pranje utrjenih javnih površin,
- odstranjevanje plevela in odpadlega listja z javnih površin,
- praznjenje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke,
- urejanje in čiščenje zelenih javnih površin,
- redno košnjo trave, obnavljanje in nego travnatih površin ter zatiranje plevela,
- sajenje, obnavljanje, oskrbo in nego grmovnic, živih mej in drevesnih krošenj,
- sajenje in nego dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,
- urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
- urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah na javnih
površinah,
- vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,
- vzdrževanje in obnavljanje pešpoti na območju zelenih površin,
- postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,
- urejanje in vzdrževanje otroških igrišč,
- zimsko čiščenje javnih površin,
- čiščenje odtočnih jaškov na javnih površinah;
2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa,
nosilcev za zastave, kemičnih WC-jev in drugih montažnih kabin ter druge podobne urbane
opreme;
3. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega:
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- urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme javnih sanitarij,
- varovanje objektov in opreme javnih sanitarij,
- zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo za nemoteno obratovanje javnih sanitarij;
4. vzdrževalna dela za ohranjanje javnih površin v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in
prehodnosti javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti javnih površin;
5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih površinah opravljajo v daljših časovnih
obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovega stanja.
(2) Javna služba po tem odloku obsega tudi nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v
času praznikov in prireditev ter vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
(3) V javno službo po tem odloku je vključeno tudi:
- urejanje spominskih obeležij,
- urejanje otokov krožišč in urejanje ločilnih otokov križišč v občini.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 3. alineje 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki
določa, da se s podpisom (odlokom) občine o načinu opravljanja javne službe določi vrsta in obseg javnih
dobrin ter njihova prostorska razporeditev.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
8. člen
(letni izvedbeni program)
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin iz 4. člena in storitve iz 7. člena tega odloka izvaja izvajalec
javne službe v skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja javnih površin na območju
občine kjer javno službo izvaja.
(2) Letni izvedbeni program temelji na katastru javnih površin in se v njem predvidi vrsto
aktivnosti, ki bodo izvajane, okvirne roke in sredstva izvedbe. Sestavni del letnega izvedbenega
programa je tudi predlog cen storitev izvajalca javne službe in ocena stroškov urejanja in čiščenja
javnih površin v občini.
(3) Letni izvedbeni program urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine za prihodnje leto
pripravi izvajalec javne službe najkasneje do 1. novembra tekočega leta za prihodnje leto in ga
posreduje v uskladitev strokovnim službam občine.
Letni izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto,
usklajenega pa potrdi župan.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 2. odstavka 2. člena Zakona o javnih financah /ZJF/ (Uradni list
RS, št. 11/2011-UPB4), ki določa, da se sredstva proračuna uporabljajo za financiranje funkcij občinskih
organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinski predpisi
ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov. Izhajajoč iz navedenega je z
besedilom določena obveznost izvajalca javne službe, ki mora do 1. novembra tekočega leta pripraviti
izvedbeni program urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin in ga posredovati v uskladitev
strokovnim službam občine. Sestavni del izvedbenega načrta pa je ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih
površin v občini in predlog cen storitev izvajalca javne službe. Izvedbeni program za prihodnje leto se
uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.

9. člen
(operativni kataster)
Izvajalec javne službe mora voditi operativni kataster in druge evidence v skladu s predpisi, ki
veljajo za področje izvajanja javne službe.
Obrazložitev:
Z besedilom se določa obveznost izvajalca javne službe, ki mora v okviru opravljanja dejavnosti javne službe
voditi evidence, določene s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
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10. člen
(javna obvestila in naznanila)
Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v
občini ter omejitvah uporabe na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 1. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
/ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB2, 117/2006-ZDavP-2), ki ureja postopek, ki vsakomur omogoča
prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja s katerimi razpolagajo državni organi, organi
lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in
izvajalci javnih služb. V skladu z določilom 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
/ZDIJZ/, je vsak organ dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo
organa, svetovni splet…), ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij
javnega značaja, s katerimi razpolaga.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
11. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin)
(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.
(2) Uporabnik javne površine mora izvajalcu javne službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo
na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na območju občine.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 1. in 2. odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/, ki določata, da se objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, ki
so določeni kot javno dobro, lahko uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. Lokalna
skupnost (občina), lahko predpiše pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe objektov in naprav,
namenjenih za izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb. Določilo 2. člena Zakona o graditvi objektov
/ZGO-1/, pod točko 1.5.1 določa, da je javna površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem,
kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina
in podobna površina.

12. člen
(prepovedi)
Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
- odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
- odlagati kosovne odpadke, gradbeni material, embalaže, komunalne odpadke, zemljo, listje
in veje, izrabljena vozila iz različnih vrst transporta, odpadke iz električne in elektronske
opreme ter druge vrste odpadkov,
- sekati, obsekovati, lomiti, puliti, trgati ali kako drugače poškodovati oziroma odstranjevati
drevje in njegove dele, grmovje, živo mejo, okrasne rastline, čebulnice in ostalo vegetacijo,
- uporabljati objekte nameščene na teh površinah v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
jih prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati
- zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
- kuriti, razen na za to določenih mestih,
- odvajati komunalno vodo in izlivati okolju nevarne snovi,
- odvajati padavinsko odpadno vodo,
- kopanje psov ali drugih domačih živali v fontanah,
- čistiti stroje in naprave ter stanovanjsko in drugo opremo,
- postavljati šotore, bivalna vozila in bivalne priklopnike, razen na za to določenih mestih,
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-

deponirati gradbeni material, material od raznih izkopov, drva ali druge predmete brez
soglasja pristojnega občinskega organa,
izvajati športno rekreativne dejavnosti, če za to niso posebej urejene in bi s tem povzročili
poškodbe zelenih površin ali objektov nameščenih na teh površinah, ogrožali varnost ostalih
uporabnikov, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ali povzročili škodo na
objektih ob javnih zelenih površinah.
javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega
soglasja pristojnega organa občinske uprave.

Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/, ki določa, da se z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb,
ali s pogoji za njihovo rabo ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če to zahteva
ohranitev njegove substance.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
(viri financiranja storitev)
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo iz proračuna občine in drugih virov.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da se iz sredstev proračuna financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne
dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN
VARSTVO, KI GA UŽIVA
14. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine. Javne površine so last
občine ter del javne lastnine.
(2) Izvajalec javne službe izvaja kataster javnih površin.
(3) S katastrom javnih površin, ki ga sprejme župan, se določi kategorizacija javnih površin ter
opredeli standarde in normative za opravljanje javne službe, ki se tudi uporabljajo pri obračunu
opravljenih storitev.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 6. alineje 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/,
ki določa, da se s predpisom (odlokom) občine o načinu opravljanja javne službe določi vrsta in obseg
objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.

15. člen
(javne površine)
Javne površine na območju občine Gornja Radgona so javno dobro in so izven pravnega prometa.
Na javnih površinah, ki imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ni mogoče
pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 2. člena Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/, ki pod točko 2.2
določa, da je grajeno javno dobro lokalnega pomena, grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske
javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali del objektov, katerih
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uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna
površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma
rekreacijska površina in podobno.

VIII. PODELITEV KONCESIJE
16. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon
ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne službe so:
- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
- da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
- da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
- da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti Program izvajanja javne službe
z oceno stroškov.
Obrazložitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 30. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/, ki določa, da je koncesionar lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna
oseba, če zakon ne določa drugače.
Z besedilom drugega odstavka so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.

17. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja,
podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, tem odlokom in drugimi predpisi občine.
Obrazložitev:
Z besedilom se določajo splošni pogoji za izvajanje javne službe.

18. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz tega odloka na celotnem ali posameznemu
območju občine se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na
območju iz prejšnjega odstavka tega člena.
Obrazložitev:
Z besedilom se določa obseg monopola. Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe na posameznem
zaokroženem območju občine se podeli enemu koncesionarju, ki s tem pridobi posebno in izključno pravico
za izvajanje dejavnosti javne službe. Besedilo je oblikovano na podlagi določila šeste alineje 33. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da koncesijski akt vsebuje vrsto in obseg monopola
ali način njegovega preprečevanja.

19. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
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Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila sedme alineje 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/, ki določa, da koncesijski akt vsebuje začetek in čas trajanja koncesije.

20. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 5 (pet) let.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila sedme alineje 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/, ki določa, da koncesijski akt vsebuje začetek in čas trajanja koncesije.

21. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije,
- s prevzemom javne službe v režijo,
- v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 41. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije,
- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.

22. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z odpovedjo,
- z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob
odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 42. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z odpovedjo, če je bila sklenjena za nedoločen čas,
- z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

23. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
- če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali
kot koncesionirana gospodarska javna služba,
- če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene
motnje v izvajanju dejavnosti,
- če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
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- zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
- če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev
iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima
koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 44. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
- če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku;
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot
koncesionirana gospodarska javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi. V primeru odvzema
koncesije v javnem interesu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih
o razlastitvi.

24. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 45. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da koncedent lahko prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo. Pogoji in način
prevzema pa se določijo v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi.

25. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
Obrazložitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega
razpisa.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 36. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se javni razpis objavi v uradnem glasilu Republike
Slovenije.

26. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z določili zakona, ki ureja področje
gospodarskih javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim
aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah, ki določa, da je podlaga za javni razpis koncesijski akt, s katerim se določita tudi oblika in postopek
javnega razpisa.
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27. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javnozasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora
izpolnjevati koncesionar in so določeni v 16. členu tega odloka.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah, ki določa, da je podlaga za javni razpis koncesijski akt, s katerim se določita tudi oblika in postopek
javnega razpisa.

28. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona,
ki ureja javno naročanje.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo
sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z
delovnega področja, z namenom strokovne presoje vlog.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje
gospodarskih javnih služb.
Obrazložitev:
Z besedilom se določa postopek izbire koncesionarja. Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek
konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javna naročanja.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 52. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu /ZJZP/, ki določa, da javni partner (koncedent) imenuje strokovno komisijo za izbiro
zasebnega partnerja (koncesionarja) za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva ali sklenitev
statusnega partnerstva, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani komisije pa morajo imeti
najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo
vlog. V primeru izvedbe skupnega javnega razpisa pa mora imeti občina vsaj enega predstavnika v strokovni
komisiji, ki ga imenuje župan.
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 37. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah /ZGJS/, ki določa, da o izbiri koncesionarja odloča koncedent z upravno odločbo. V postopku izbire
pa imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

29. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne
komisije iz drugega odstavka 28. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega
razpisa, položaj stranke.
Obrazložitev:
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 37. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah /ZGJS/, ki določa, da o izbiri koncesionarja odloča koncedent z upravno odločbo. V postopku
izbire pa imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. Na tem mestu
moramo opomniti na določilo drugega odstavka 67. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da
o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa
župan, če ni z zakonom drugače določeno.

30. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
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Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki
določa, da župan predstavlja in zastopa občino.

31. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem
koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z
zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski
pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 46. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da lahko opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe koncesionar prenese na drugo osebo
samo, če je prenos predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. V nasprotnem primeru je
prenos možen samo z dovoljenjem koncesionarja. Koncedent pa lahko v celoti ali delno prenese opravljanje
koncesionirane gospodarske javne službe samo v primerih, določenih s tem zakonom ali zaradi razlogov,
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja (47. člen ZGJS).

32. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine oz. območju
občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje
preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 50. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da mora koncesionar v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano gospodarsko javno
službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar pravico
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske
javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.

33. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 51. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da je koncesionar v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

34. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja
javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo
ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 52. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da lahko koncedent začasno zagotovi opravljanje javne službe s prevzemom javne službe v režijo ali
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na drug način, določen v koncesijski pogodbi, če koncesionar v primerih, ki so posledica pri njem zaposlenih
ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe.

35. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar
uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena
drugačna odgovornost.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 53. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki
določa, da koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane gospodarske
javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam, če s koncesijsko pogodbo ni
dogovorjena drugačna vrsta odgovornosti.

36. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki
pri tem nastane koncedentu.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
Obrazložitev:
Z besedilom se določa obveznost sklenitve zavarovanja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzročijo
pri koncesionarju zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA
37. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka v okviru pooblastil izvaja pristojna medobčinska
inšpekcija in občinska uprava.
(2) Pristojna medobčinska inšpekcija ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih v zvezi z
izvajanjem javne službe vodi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Organ iz prejšnjega odstavka, pri opravljanju nadzora izdaja odločbe, ter odreja druge ukrepe,
katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(4) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitelje prijaviti medobčinskemu inšpektoratu.
(5) Občinska uprava ima pravico kadarkoli vpogledati v evidenco, ki jo je dolžan voditi izvajalec
javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/,
ki določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje navedenega nadzorstva se v okviru
občinske uprave lahko ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je
urejen inšpekcijski nadzor.
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X. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja
dejavnost, ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določilom 12. člena tega odloka.
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
opravlja dejavnost.
(3) Z globo 100,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/, ki določa, da se prekrški
lahko določijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se
smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku, ter samo za kršitve predpisov, ki
jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, če jih zakon ali uredba še ne sankcionirata. V skladu z
določilom 7. odstavka 17. člena veljavnega Zakona o prekrških /ZP-1/ se z odlokom samoupravne lokalne
skupnosti (občine) lahko predpiše samo globa v določenem znesku:
- za posameznika od 40 do 1.250 evrov;
- za samostojnega podjetnika in posameznika, ki opravlja dejavnost, od 100 do 30000 evrov;
- za pravno osebo od 100 do 75.000 evrov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednje veliko ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 125.000 evrov;
- za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in za
odgovorno osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 evrov.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
39. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javni snagi, čiščenju javnih površin,
površin za pešce in zelenih površin (Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 22/99 z
dne 15.4.1999 in Uradni list RS, št. 66/2000).
Obrazložitev:
Z besedilom je določena t.i. abrogacijska (lat. abrogatio = popolna razveljavitev, tudi odprava) klavzula s
katero mlajši pravni akt popolnoma razveljavlja starejši pravni akt.

40. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da
morajo biti statut in predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu.

Številka: 007-6/2017-U132
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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