PREDLOG
DRUGA OBRAVNAVA
Na podlagi 61. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE
in 158/20), 3. člena Zakona o prekrških Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 –
odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) 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 _____________, sprejel

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. 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) Javna služba po tem odloku obsega urejanje, čiščenje, vzdrževanje in varstvo javnih površin, tako da
se ohrani zasnova in funkcionalnost javnih površin ter da se ohrani estetski videz in urejenost javnih
površin.
(3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in
moški spol.
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.
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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,
- javna športna igrišča, otroška in druga javna igrišča, rekreacijske površine, tržnice,
- javne sanitarije.
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.

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.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE
SLUŽBE
6. člen
(oblika in območje izvajanja javne službe)
Javna služba se izvaja s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z javnim podjetjem, ki izpolnjuje
pogoje za opravljanje te službe. Javna služba se izvaja na celotnem ali določenem območju občine. O
območjih, oblikah in obsegu izvajanja javne službe odloči župan s posebnim aktom.
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:
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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:
- 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.
-

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.
(4) Predlog Letnega izvedbenega programa mora vsebovati vsaj:
- navedbo površin, ki bodo predmet vzdrževanja in pri vsaki površini:
- frekvenco vzdrževanj in vrsto vzdrževalnih del,
- strošek, količino in vrsto porabljenega materiala,
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- strošek, količino in vrsto dela,
navedbo površin, ki bodo predmet čiščenja in pri vsaki površini:
- frekvenco čiščenja in vrsto čiščenja (ročno/strojno/kombinirano),
- strošek, količino in vrsto porabljenega materiala,
- strošek in količino dela,
navedbo površin, ki bodo predmet urejanja zelenih površin in pri vsaki površini:
- frekvenco vzdrževanj in vrsto vzdrževalnih del,
- strošek, količino in vrsto porabljenega materiala,
- strošek, količino in vrsto dela,
navedbo površin, ki bodo predmet zimske službe in pri vsaki površini:
- frekvenco čiščenja in vrsto čiščenja (ročno/strojno/kombinirano),
- strošek, količino in vrsto porabljenega materiala,
- strošek in količino dela ter
druga dela na zahtevo občine,
letni finančni načrt, ki bo vseboval specifikacijo vseh del in njihovo finančno ovrednotenje.

9. člen
(kataster javnih površin)
(1) Površine, na katerih se izvaja javna služba, se določijo v katastru javnih površin, ki ga spreminja in
dopolnjuje občinska uprava skladno z dejansko rabo in s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne
službe. Po dogovoru med občino izvajalcem pa lahko izvajalec prevzame in vzdržuje kataster javnih
površin, kar odloči župan s posebnim aktom.
(2) Kataster javnih površin mora vsebovati:
- lokacijo javne površine,
- velikost javne površine,
- komunalno opremo,
- obseg potrebnega urejanja in dejavnosti na javni površini,
- pogostnost čiščenja oz. izvajanja dejavnosti.
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.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
11. člen
(obveznosti izvajalca)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan:
izvajati javno službo s skrbnostjo strokovnjaka v skladu s predpisi s področja, s tem odlokom in
Letnim izvedbenim programom ter zagotavljati uporabnikom neprekinjeno in kakovostno
opravljanje javne službe,
v sodelovanju z občino skrbeti za načrtovanje in razvoj javne službe ter za dobro gospodarjenje z
javnimi površinami in objekti, potrebnimi za izvajanje javne službe,
skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi nastala pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe tretjim osebam ali občini,
pripraviti poročilo o izvajanju javne službe najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
pridobivati dokumentacijo, ki je potrebna za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe,
upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne
službe,
zagotavljati pripravljenost na delo, katerega namen je zagotavljati stalno urejenost in čistočo javnih
površin,
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uporabljati in vzdrževati objekte, opremo in naprave ter druga sredstva, namenjena izvajanju
dejavnosti, kot dober gospodarstvenik,
skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
do najkasneje 25. v tekočem mesecu izdati račun za pretekli mesec s priloženim mesečnim
poročilom o izvajanju javne službe in pritožbah uporabnikov,
obveščati pristojne organe o kršitvah,
opravljati javno službo tudi v primeru elementarnih nesreč in nepredvidenih okoliščin.
(2) Izvajalec sme oddati v podizvajanje za največ 10 % vrednosti vseh storitev Letnega izvedbenega
programa. V primeru vključevanja podizvajalcev v izvajanje javne službe mora biti v celotnem
postopku izbire podizvajalca prisoten predstavnik občine.
(3) Obveznosti izvajalca javne službe se podrobneje uredijo z Letnim izvedbenim programom.
(4) V kolikor izvajalec javne službe nujnih del ne opravi v za to določenem roku oziroma jih opravi
slabo, občina izbere drugega izvajalca. Nastale stroške zaračuna izvajalcu javne službe.
(5) V kolikor izvajalec javne službe ne opravi ali slabo opravi storitev in zaradi tega nastane škoda
tretjim osebam ali občini, krije celotno nastalo škodo.
-

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
12. 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.
13. 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
- obešati ali pritrjevati kable, žice, antene, obvestilne ali reklamne napise ali druge predmete na ali
nad javno površino brez soglasja občine;
- 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,
- deponirati gradbeni material, material od raznih izkopov, drva ali druge predmete brez soglasja
občinske uprave,
- 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
občinske uprave.
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parkirati nevozna in neregistrirana vozila;
razsipati po javni površini sipek material ali kako drugače onesnažiti javno površino.

14. člen
(zavarovanje javnih površin med gradnjo)
(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju
gradnje zavarovati javno površino pred poškodbami in onesnaženjem, tako da postavi lovilne odre,
zaščitne ograje oziroma vzpostavi prehode, da se prepreči poškodovanje in onesnaženje mimoidočih
ljudi in javnih površin.
(2) Investitor mora vsaj pet dni pred posegom v prostor opraviti s predstavnikom izvajalca javne službe
in predstavnikom občine ogled javnih površin, ki se nahajajo ob delovišču.
(3) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora preprečiti širjenje prahu z gradbišča. Gradbeni
material se med prevozom ne sme raztresati po javnih površinah. Vozilo mora biti pred odhodom z
gradbišča očiščeno, da ne pušča nesnage na javnih površinah.
(4) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora gradbeni material skladiščiti in zavarovati, tako da
le ta ne more onesnažiti javnih površin.
(5) Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del poškoduje ali uniči javno površino, jo je na svoje
stroške dolžan nemudoma oziroma v roku, ki mu ga določi pristojni občinski inšpektorat, sanirati in
povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del. V kolikor v navedenem roku povzročitelj ne vzpostavi
prvotnega stanja, naredi to na stroške povzročitelja izvajalec javne službe ob predhodnem evidentiranju
stanja.
15. člen
(vzdrževanje javne snage)
Lastniki in upravljavci nepremičnin so dolžni skrbeti za svoje nepremičnine, tako da iz njih ne izhaja
nevarnost za javne površine in se ne ogroža zdravje ljudi.
16. člen
(prevoz tovora)
V primeru, da se onesnaženja javne površine pri prevozu tovora ne more preprečiti, mora povzročitelj v
najkrajšem času, najkasneje pa v šestih urah od nastanka onesnaženja odstraniti nesnago z javnih
površin. Povzročitelj mora v enakem roku odstraniti tudi nesnago, ki nastane pri nakladanju in
razkladanju tovora na javnih površinah. V kolikor v navedenem roku povzročitelj nesnage ne odstrani,
naredi to na stroške povzročitelja izvajalec javne službe ob predhodnem evidentiranju stanja. Obvestilo
o povzročitvi onesnaženja in ne vzpostavitvi prvotnega stanja posreduje izvajalec javne službe
pristojnemu občinskemu inšpektoratu.
17. člen
(druga raba)
Organizatorji prireditev, prodajalci ob stojnicah in drugi uporabniki javnih površin morajo skrbeti, da
javnih površin ne onesnažujejo. Po uporabi javnih površin so dolžni le te takoj oziroma najkasneje v
šestih urah po zaključku rabe javne površine očistiti in po potrebi tudi razkužiti, izprati in na njih
vzpostaviti prvotno stanje. V kolikor v navedenem roku povzročitelj nesnage ne odstrani, naredi to na
stroške povzročitelja izvajalec javne službe ob predhodnem evidentiranju stanja. Obvestilo o povzročitvi
onesnaženja in ne vzpostavitvi prvotnega stanja posreduje izvajalec javne službe pristojnemu
občinskemu inšpektoratu.
18. člen
(prireditve)
Organizator po izvedbi prireditve očisti javne površine, odpravi morebitne poškodbe ter jih vzpostavi
prvotno stanje. V kolikor organizator prireditve javne površine ne vzpostavi v prvotno stanje, naredi to
na stroške organizatorja prireditve izvajalec javne službe.
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19. člen
(drevesa)
(1) Za drevesa na javnih površinah skrbita občina in izvajalec javne službe. Pri vzdrževanju si pomagata
s katastrom dreves.
(2) Na podlagi vsakoletnega strokovnega pregleda dreves in ocenitvijo stanja, izvajalec javne službe
pripravi načrt oskrbe po prioritetnem seznamu, ki je sestavni del Letnega izvedbenega programa.
(3) Pri oskrbi dreves se upoštevajo pravila arboristične stroke.
20. člen
(živali)
(1) Na javnih površinah je prepovedano puščati živali brez ustreznega nadzora.
(2) V primerih onesnaženja javnih površin z iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki živali le te na
primeren način takoj odstraniti.
21. člen
(čiščenje v primeru prometnih nesreč)
(1) Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih je potrebno javne površine takoj očistiti,
odstraniti oljne madeže in površino po potrebi razkužiti, skladno z veljavnimi predpisi s področja
varnosti v cestnem prometu.
(2) Javno površino očisti oziroma razkuži izvajalec javne službe na stroške povzročitelja.
22. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke.
(2) Koše namesti izvajalec javne službe. Njihovo obliko, barvo in mesto postavitve določi občinska
uprava, v sodelovanju z izvajalcem javne službe.
(3) Koše za odpadke prazni in vzdržuje izvajalec javne službe.
23. člen
(poseganje v javne površine)
(1) Poseg v javne površine in raba javnih površin izven njihovega osnovnega namena je dovoljena le s
soglasjem občinske uprave.
(2) Uporaba javnih površin se izvaja skladno s predpisi s področja ravnanja s stvarnim premoženjem
občin.
VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
24. člen
(viri financiranja storitev)
(1) Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo iz proračuna občine in drugih virov.
(2) Osnova za določitev vrednosti storitve javne službe za vsako proračunsko obdobje je Letni izvedbeni
program.

VIII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE
25. 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.
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(2) 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.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA
26. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka v okviru pooblastil izvaja pristojna medobčinska
inšpekcija in redarstvo ter občinska uprava.
(2) Pristojna medobčinska inšpekcija, redarstvo ter občinska uprava imajo pravico kadarkoli vpogledati
v evidence, ki jih v zvezi z izvajanjem javne službe vodi izvajalec javne službe, pri čemer so dolžni
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.

X. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost,
ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določilom 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 23. člena.
(2) Z globo 300,00 EUR se kaznujejo za prekrški 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 prekrške iz prvega odstavka tega člena in prekrška iz 20. člena kaznuje
posameznik.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. 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).
29. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 007-6/2017-U132
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV :
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 10. redni seji, dne 26.11.2021, v prvi obravnavi sprejel
predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v občini Gornja Radgona. Predlog predmetnega odloka je obravnaval tudi Odbor za okolje,
prostor in gospodarske javne službe, ki je občinskemu svetu predlagal, da ga obravnava in sprejme
v predloženi vsebini. Obravnava predloga je trajala 15 dni (do vključno 11.12.2021). V času
obravnave nismo prejeli nobenega pisnega predloga za spremembo odloka.
Sam predlagatelj ni dopolnjeval odloka, zato besedilo odloka ostaja nespremenjeno v primerjavi z
besedilom v prvi obravnavi.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog odloka (druga 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 (druga
obravnava).
Gornja Radgona, december 2021
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA
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