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Ime (naslov) predpisa

Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec

Predpis na katerega vpliva

/


Pravna podlaga






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),
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št.
70/06 in 139/20),
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)
Statut Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

Predlagatelj predpisa

Občina Rogatec

Zunanji sodelavec ali
pripravljavec predpisa

/

Razlogi za pripravo in namen
dokumenta oz. predpisa

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina,
Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje nas je pred
časom opozoril, da določila Odloka o urejanju in varstvu okolja v
občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 11/95), ki se v skladu
s Statutarnim sklepom Občine Rogatec, smiselno uporabljajo na
območju Občine Rogatec, niso ustrezna oziroma zadostna, glede
na primere, s katerimi se srečujejo na terenu. V ta namen je
občinska uprava Občine Rogatec, v sodelovanju z medobčinskim
inšpektoratom in redarstvom, pripravila osnutek Odloka o varstvu
javnega reda in miru v občini Rogatec. Slednji predpisuje ukrepe
za varstvo javnega reda in miru, za varovanje ljudi in premoženja
ter zdravja in okolja, obveznosti skrbnikov domačih živali ter
varovanje javnih površin v Občini Rogatec. Gre za ukrepe, ki niso
zakonsko ali podzakonsko normirani, npr. v Zakonu o javnem
redu in miru, Zakonu o zaščiti živali idr., oziroma že urejeni v
veljavnih lokalnih predpisih, npr. v odlokih s področja komunale
ipd.. Osnutek odloka v predzadnjem poglavju vsebuje tudi
opredelitev prekrškov in glob zanje, ki jih izreka pristojni nadzorni
organ, medobčinski inšpektorat in redarstvo.

OSNUTEK v javni razpravi

Od 29.4.2021 do 14.5.2021

Objava na spletni strani občine

29.4.2021

Osnutek

