OB INA ŽALEC
ŽUPAN

Ul. Savinjske ete 5, 3310 Žalec
: (03) 713 64 40 Fax: (03) 713 64 64

Številka: 02/01–06
Datum: 26.1.2006

OB INSKEMU SVETU
ODBORU ZA OKOLJE IN PROSTOR
TER KOMUNALNE ZADEVE

ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
JAVNI SNAGI IN VIDEZU NASELIJ V OB INI ŽALEC

V prvo obravnavo vam posredujemo predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o javni snagi in videzu naselij v Ob ini Žalec, z namenom,
da ga ob inski svet obravnava in posreduje v 30-dnevno javno obravnavo.
Za obrazložitev pooblaš am vodjo oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora
Aleksandra Žolnirja, univ. dipl. inž. kmet.

VODJA ODDELKA ZA VARSTVO
OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
Aleksander Žolnir, univ. dipl. inž. kmet. l.r.

DIREKTOR OB INSKE UPRAVE
Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon. l.r.

Priloga:
- Predlog odloka z obrazložitvijo

.

ŽUPAN
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l.r.

PREDLOG
Prva obravnava

Na podlagi 149. lena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št.41/04) in v skladu s 3. in 17. lenom
Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 55/05-uradno pre iš eno besedilo 2) ter 16. lenom Statuta Ob ine
Žalec (Uradni list RS, št.37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Ob inski svet
Ob ine Žalec na seji dne _________ 2006 sprejel

ODLOK o spremembah in dopolnitvah
Odloka o javni snagi in videzu naselij v Ob ini Žalec
1.

len

V prvem odstavku 36. lena Odloka o javni snagi in videzu naselij v Ob ini Žalec (Ur.l. RS, št.93/99
in ODL US-Ur.l.RS, št.26/02; v nadaljevanju: odlok) se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 300.000
SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo 300.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega lena se besedilo: »Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT« nadomesti
z besedilom: »Z globo 20.000 tolarjev«.
2.

len

V prvem odstavku 37. lena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo 5.000 SIT se lahko na kraju
samem kaznuje« nadomesti z besedilom: »Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje«.
Drugi odstavek istega lena se rta.
3. len
rta se 38. len odloka.
4. len
Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.
Žalec, dne 23. januar 2006
Župan
Ob ine Žalec
Lojze Posedel, univ.dipl.ekon.

ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA IN
UREJANJE PROSTORA
Ul. Savinjske ete 5, 3310 Žalec
: (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 64

Številka: 02/06-06 BS
Datum: 23. januar 2006

OBRAZLOŽITEV ODLOKA
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni snagi in videzu naselij v Ob ini Žalec
I.

UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Veljavni Zakon o prekrških (Ur.l. RS, št. 7/03, 86/04, 44/05 in 55/05 – uradno pre iš eno besedilo 2; v
nadaljnjem besedilu: ZP-1) ureja podro je prava prekrškov v Republiki Sloveniji. Tako dolo a splošne
pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost za prekrške, za
izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, postopek za prekrške ter organe in sodiš a za odlo anje o
prekrških (prvi odstavek 1. lena ZP-1). Glede na tako opredelitev njegove vsebine ta zakon podro je
prava prekrškov ureja celovito in ima zato sistemski pomen.
Novi ZP-1, ki se je za el uporabljati 1.januarja 2005, pomeni eno od zadnjih velikih sprememb na
podro ju obravnavanja prepovedanih ravnanj po osamosvojitvi RS. Zakon se je v praksi za el izvajati,
in sicer na ravni Ob ine Žalec v okviru delovnega mesta ob inske inšpekcije.
V 19. alinei drugega odstavka 21. lena Zakona o lokalni samoupravi je dolo eno, da ob ina dolo a
prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi ob ine in opravlja inšpekcijsko
nadzorstvo nad izvajanjem ob inskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, e z zakonom ni druga e dolo eno. Konkretno gre najpogosteje za predpise, s katerimi
ob ina v okviru zakonskega pooblastila ureja varnost v cestnem prometu, upravljanje, graditev,
vzdrževanje in varstvo ob inskih cest in zadeve varstva lokalnega okolja.
Nadalje lahko ob ina v skladu s tretjim odstavkom 3. lena ZP-1 z odlokom dolo i prekrške in zanje
predpiše globe samo v dolo enem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih izda v okviru svojih
pristojnosti, e jih zakon ali uredba še ne sankcionira. Višina predpisovanja glob je omejena po šestem
odstavku 17. lena ZP-1, in sicer v dolo ene zneske:
- za posameznika in odgovorno osebo do 100.000 tolarjev,
- za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika do 350.000 tolarjev.
Ob inski odlok, s katerim so dolo eni prekrški, velja samo na obmo ju ob ine, vendar enako za vse
subjekte, ki na tem obmo ju kršijo ob inski predpis (vir: Vesna Juvan Gotovac, Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo, Pravna praksa, 28.7.2005, lanek).
2. CILJI PREDLAGANE SPREMEMBE ODLOKA
Sprememba in dopolnitev odloka se predlaga na osnovi prvega odstavka 223. lena ZP-1, v katerem je
dolo eno, da je potrebno ob inske odloke, ki niso v skladu z zakonom o prekrških, uskladiti z njim, in
sicer najkasneje v treh letih po uveljavitvi zakona. rtanje 38. lena odloka je posledica odlo itve
Ustavnega sodiš a, Odl. U-I-63/00-8, objavljene v Ur.l.RS, št. 26/02, s katero je razveljavljeno
dolo ilo prvega in drugega odstavka 11. lena odloka, na katero se kazenska dolo ba nanaša.

3. FINAN NE POSLEDICE:
Predlog odloka finan nih posledic za ob inski prora un ne bo imel, saj ne zahteva nadgraditve
informacijskega sistema. Osnovni namen sankcioniranja kršitev je u inkovito obravnavanje zadev
prekrškov in njihovo prepre evanje na vseh pristojnih ravneh.
II.

OBRAZLOŽITEV

1. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA
Predloženi predlog sprememb in dopolnitev odloka vsebuje naslednje temeljne rešitve:
- denarne kazni spreminja v globe v dolo enem znesku, v višini se delno korigirajo.
Sprejem odloka ne bo prinesel drugih sprememb.
2. POSTOPEK SPREJEMANJA ODLOKA
Predlog sprememb in dopolnitev odloka se posreduje Odboru za okolje in prostor ter komunalne
zadeve in Ob inskemu svetu v prvo obravnavo. Predlagamo, da se obravnava in sprejem spremembe
in dopolnitve odloka izvedeta v dvofaznem postopku, s asom javne razgrnitve odloka 30 dni.
Pripravila:
Aleksander Žolnir, univ. dipl. inž.
Simona Bolari , univ. dipl. inž.

Priloga:
- predlog odloka
Dostaviti:
- Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve,
- Ob inskemu svetu ob ine Žalec

VODJA OB INSKE UPRAVE
Stojan Praprotnik, univ.dipl.ekon.

