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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

PRAVNA PODLAGA:

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ - druga
obravnava
3. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št.
70/06 in 139/20), 3. in 17. člen Zakona 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 in
175/20 - ZIUOPDVE), 29. člen 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,
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE)
in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/15)

PRIPRAVLJALKA:

Katja Jamšek, občinska uprava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALKA:

Katja Jamšek, občinska uprava

PRILOGA:
- predlog Odloka o javnem redu in miru v občini Mengeš

OBRAZLOŽITEV:
Zakon o javnem redu in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20, v nadaljevanju: zakon) v 3.
členu določa, da za red na določenem območju skrbi tisti, ki je odgovoren za njegovo
zagotavljanje v okviru svojih pristojnosti ali predpisov.
3. člen Zakona 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 in 175/20 ZIUOPDVE) določa, da se prekrški lahko določijo z zakonom, z uredbo Vlade RS ali z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti. Ob tem se z odlokom samoupravne lokalne skupnosti smejo
določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve
predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti ter če jih zakon ali uredba še ne
sankcionira.

Obstoječi Odlok o javnem redu in miru v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
14/96) je zastarel, zato se je pripravil nov odlok. Ob tem se v predlaganem odloku ne navaja
prekrškov zoper javni red in mir, ki jih ureja že Zakon o varstvu javnega reda in miru npr.
povzročanje hrupa, prenočevanje na javnem kraju, vandalizem, beračenje na javnem kraju,
uporaba nevarnih predmetov, poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe,
izobešenje tuje zastave… in jih tudi sankcionira. Za drugo obravnavo je bil odlok popravljen
tako, da tudi ne povzema več nobene določbe Zakona o varstvu javnega reda in miru - črtana
je bila določba, ki je povzemala določbo zakona glede zagotavljanja nočnega miru med 22. in
6. uro.
S strani Vlade RS je bil dne 17. 5. 2021 potrjen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu javnega reda in miru in poslan v obravnavo Državnemu zboru. Novela
zakona predvideva naslednje poglavitne spremembe:
- vse globe, ki so v zakonu še vedno navedene v tolarjih, se navedejo v evrih,
- prepreči se opravljanje nalog samoorganiziranim družbam s tendenco izvajanja zakonskih
nalog organov oblasti,
- širi se nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, za primer bolezni
ali telesne poškodbe,
- dodatno se določi prekršek storilca, ki oškodovanca udari večkrat in ne le enkrat,
- določa se tudi prekršek, storjen s hrupom, če gre za hrup, ki ga glede na njegovo
intenzivnost, frekventnost in trajanje ni mogoče pričakovati in s tem moti mir ali počitek
ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti,
- določijo se dodatne pristojnosti občinskim redarjem za nadzor nad določenimi prekrški povzročanje hrupa, prenočevanje na javnem kraju, prostovoljni prispevki in lažna
naznanitev prekrška,
- drugo.
Za drugo obravnavo se je predlog odloka popravil tako, da prav tako ne povzema več določil
nacionalne zakonodaje z drugih področij, npr. Zakona o varstvu okolja, Zakona o varstvu pred
požarom.
S tem so v predlaganem odloku navedene in sankcionirane samo kršitve javnega reda in
miru, ki so posebne za občino Mengeš.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlagani odlok, v drugi obravnavi, sprejme.
OPREDELITEV GLEDE PRIPOMB, PODANIH V PRVI OBRAVNAVI ODLOKA:
OPREDELITEV DO PRIPOMB F. HRIBARJA:
Dodati v 8. člen: (sedaj 7. člen)
-

Vzdrževati red in čistočo pred poslovnimi objekti, stanovanjskimi in drugimi zgradbami in
v okolici le-teh na način, da zunanji izgled ne moti okolice, oziroma ogroža ljudi.
Obstoječi Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 16/96) ureja zunanji videz naselij v občini Mengeš ter urejanje, vzdrževanje

in varstvo zelenja, ki je zasebna last. V 12. členu med drugim določa, da so lastniki
premičnin in nepremičnin v zasebni lastnini dolžni urejati in redno vzdrževati dvorišča in
dovozne poti ter dolžni primerno urejati vsa odprta skladišča in manipulativne prostore
in se izogibati skladiščenja kakršnegakoli materiala, ki bi kvaril videz okolici in ogrožal
prometno varnost.
S predlagano določbo se ne varuje premoženja ali ljudi (kar ureja 7. člen predloga
odloka), zato ne spada v predlagani odlok.
-

Na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih stavbnih zemljiščih poskrbeti, da so ta
očiščena, vzdrževana in urejena, ter da ne zmanjšuje preglednosti tako, da so v sezoni
rasti pokošene najmanj dvakrat letno.
Področje vzdrževanja in urejanja (pripadajočih) zemljišč ureja Odlok o urejanju in varstvu
okolja v občini Mengeš, ki v 12. členu med drugim določa, da so lastniki premičnin in
nepremičnin v zasebni lastnini dolžni urejati in redno vzdrževati dvorišča, vrtove, žive
meje, ograje, drevje, zelenice in okrasne nasade ter dovozne poti ter poskrbeti, da se na
obcestnih zemljiščih vsaj dvakrat letno kosi trava v širino do enega metra od roba
pločnika oziroma cestišča.
Preglednost cest ureja Zakon o cestah, ki v 1. odstavku 5. člena določa, da je
prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na
objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjševala
varnost prometa na njej. Sledijo mu drugi podzakonski akti. Odlok o občinskih cestah
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/99 in 9/05) v 24. členu ureja prepoved ogrožanja
občinske ceste in prometa na njej in v 28. členu polje preglednosti.

-

Poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej tako, da ne segajo čez mejo
parcele na javno površino ali na drug način ogrožajo varnost občanov.
Dodano v odlok v nekoliko spremenjenem besedilu.

-

Redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih plevelov ter zatiranja rastlinskih
bolezni, škodljivcev in parazitov.
Dodano v odlok v nekoliko spremenjenem besedilu.

-

Pred vključitvijo v promet na javne ceste s kolovozne poti, nekategorizirane ceste,
individualnega priključka ali s kmetijske površine, je potrebno z vozila odstraniti zemljo
ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
Zakon o cestah v 5. členu ureja prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste in določa,
da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato ali ga kako drugače
onesnaževati. V 3. odstavku 5. člena določa, da mora voznik, preden se vključi v promet
na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja
izvajanja del ali druge zemljiške površine, odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko
onesnažilo vozišče.
Podobno Odlok o občinskih cestah v 24. členu določa, da je prepovedno po cesti razsipati
sipek material ali kako drugače onesnaževati cesto. Navedena ureditev zadošča.

-

Pri čiščenju snega metati sneg na vozišče, pločnike ali kolesarsko stezo.
Zakon o cestah v 5. členu določa, da je prepovedano na cestišče javne ceste odlagati
sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe. Odlok o občinskih cestah v
24. členu določa, da je prepovedano puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali sneg. Navedena ureditev zadošča.

-

Iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno
površino karkoli, kar povzroča nesnago in ogroža zdravje ljudi.
V 5. členu Odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Mengeš je navedeno, da so fizične
in pravne osebe ter ostale skupnosti in izvajalci del na javnih površinah dolžni paziti na
urejenost, varstvo in snažnost javnih površin.
Ker je predlagana bolj podrobna navedba, je bila ta vključena v besedilo odloka, v
nekoliko spremenjenem besedilu. Vključena je v prejšnji 9. člen odloka in ne prejšnji 8.
člen odloka, kot je bilo predlagano.

-

Puščati zapuščena vozila (motorna in priklopna vozila) na javnih cestah ali na
nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki
ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni.
Zakon o pravilih cestnega prometa v 19. členu ureja odstranitev zapuščenega vozila. V
občini Mengeš problematiko zapuščenih vozil ureja Odlok o ravnanju z zapuščenimi in
nepravilno parkiranimi vozili v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 8/07).
Navedena ureditev zadošča.

-

Vrtičkarji ?(avtor pripombe ne definira podrobneje)
Urejanje področja vrtičkarjev oziroma območij za vrtičkarje ni predmet tega odloka,
temveč se ureja z odlokom o urejanju podobe naseljih in krajine, na podlagi 120. člena
Zakona o urejanju prostora, ali se uredi z občinskimi prostorskimi akti.

Dodati v 9. člen: (sedaj 8. člen)
-

Rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj prostorov, ki so namenjeni za rejo, še zlasti
pa jih je prepovedano spuščati na javne površine.
Dodano v odlok v nekoliko spremenjenem besedilu, ki se glasi: »Prepovedano je spuščati
na javne površine živali, ki so namenjene za rejo.«

-

Prestaviti, odstraniti, prevračati, uničiti, poškodovati, popisati in kako drugače onesnažiti
napisne table, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na otroških igriščih ali druge
naprave in predmete za splošno rabo in drugo urbano opremo na javnih mestih.
Zakon o varstvu javnega reda in miru v 12. členu ureja poškodovanje uradnega napisa,
oznake ali odločbe, v 13. členu ureja pisanje po objektih in v 16. členu ureja vandalizem

»Kdor namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali kako drugače v nasprotju z namenom
uporabe ravna s spominskimi obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna
infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na
rekreativnih površinah, igrala na otroških površinah in podobne javne naprave, se
kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.«
Predlagani odlok je v prvi obravnavi v 7. členu vključeval določbo: »Prepovedana so
dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se poškoduje ali ogroža premoženje občine ali
premoženje, ki predstavlja javno dobro.« Navedeni člen je bil črtan, saj podvajanje
zakonskih določb ni potrebno. Ostali členi odloka so se preštevilčili.
-

Postavljanje šotorov itd ali res velja samo za javne površine?
V predlogu odloka je bila navedena prepoved postavljanja šotorov, bivalnikov,
avtodomov ali avtomobilskih prikolic za bivanje ali prenočevanje na javnih površinah.
Zakon o javnem redu in miru v 18. členu določa: »Kdor kampira na javnem kraju, ki za to
ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, se kaznuje z
globo 20.000 tolarjev. Samoupravne lokalne skupnosti lahko s svojimi predpisi določijo
pogoje, območja in red kampiranja na svojem območju.«
V 10. členu istega zakona je določeno: »Kdor prenočuje ali spi na javnem kraju ali drugih
dostopnih prostorih, ki za to niso namenjeni, in s takšnim ravnanjem koga vznemirja, se
kaznuje z globo 20.000 tolarjev.«
Kampiranje in prenočevanje na javnem kraju je torej urejeno in sankcionirano že z
zakonom, zato se je ta določba v predlogu odloka črtala.

Dodati v 10. člen: (sedaj 9. člen)
-

Skrbniki živali so dolžni za živalmi, ki jih imajo v svoji posesti počistiti iztrebke. V ta namen
so dolžni s seboj imeti čistilni pribor.
Drugi odstavek 10. člena predlaganega odloka je bil: »Lastnik, skrbnik oziroma vodnik
živali je dolžan počistiti iztrebke z javne površine.«
Drugi odstavek 9. člena predloga odloka je v drugi obravnavi spremenjen in se glasi:
»Lastnik, skrbnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan
imeti s seboj vrečko oziroma drug primeren pribor.«

-

Vsak skrbnik je v naselju in izven dolžan uporabljati in upoštevati smetnjake, ki so
namenjeni za živalske iztrebke.
V sedanji 9. člen predlaganega odloka je dodan nov 3. odstavek: »Lastnik oziroma vodnik
živali je dolžan uporabljati smetnjake, ki so namenjani za živalske iztrebke.«

-

V primeru, da na določenem prostoru ni ustreznega smetnjaka za živalske iztrebke, mora
skrbnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v črni
smetnjak za komunalne odpadke.

Nov 3. odstavek sedaj 9. člena predlaganega odloka se v nadaljevanju glasi: »V primeru,
da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, je lastnik oziroma vodnik
živali dolžan iztrebke počistiti v vrečko, ki jo odloži v zabojnik za ostale odpadke.«
OPREDELITEV DO PRIPOMB U. KOCE:
-

Predlagam, da se Odlok o javnem redu in miru ter Odlok o varstvu okolja prenovita in
obravnavata hkrati, saj se njune vsebine deloma prekrivajo oz. se navezujejo ena na
drugo. Kot piše v obrazložitvi, predlog Odloka o javnem redu in miru celo povzema
nekatera določila nacionalne okoljske zakonodaje, kar pomeni, da posega v področja, ki
niso v pristojnosti občine, zaradi česar občina prekrškov zoper ta določila niti ne more
sankcionirati, ker tega ne dopušča Zakon o prekrških… (skrajšano)
Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Mengeš se bo tudi posodobil. Odloke bomo
postopno posodabljali, glede na zastarelost, nujnost, neusklajenost z nacionalno
zakonodajo, prioritete ipd.
Določbe, ki so v predlogu odloka povzemale nacionalno okoljsko zakonodajo, so bile
črtane.

-

5. člen - gre za približen povzetek 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Le-ta
namreč prepoveduje motenje miru in počitka ljudi med 22. in 6. uro s hrupom.
Določila v predlaganem odloku je nejasno, saj ni definirano, katera so tista ravnanja, s
katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir.
Tudi časovna opredelitev prepovedi je nejasna - nekaj, kar je prepovedano, je
prepovedano in ne more biti še bolj prepovedano med 22. in 6. uro.
Predlagam, da se jasneje opredeli prepoved motenja miru in počitka ljudi v nočnem času
ter da se s tem odlokom ta prepoved razširi tudi na nedelje ter tiste praznike, ki so dela
prosti dnevi.
Določilo 5. člena odloka, v katerem je bilo navedeno: »Prepovedana so vsa ravnanja, s
katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir ter vznemirja občane in vse druge
prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu, zlasti v času zagotavljanja nočnega miru med
22. in 6. uro.« je bilo črtano. Določba je bila splošna, glede zagotavljanja nočnega miru pa
je povzemala določbo 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Zakonska ureditev
glede povzročanja hrupa in zagotavljanja nočnega miru zadošča.
V 5. člen je dodana prepoved motenja javnega reda in miru ob nedeljah in praznikih, ki so
dela prosti dnevi. Določilo se glasi: »Ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, je v
strnjenem naselju prepovedano opravljati dela, ki povzročajo prekomeren hrup. Ta
omejitev ne velja za opravljanje nujnih del.«

-

8. člen (a) (sedaj 7. člen (a) )
Če občina z odlokom od lastnikov in upravnikov prostorov in zemljišč zahteva
odstranjevanje vej (v tem primeru iz povsem legitimnega razloga, kot je zagotavljanje
varnosti), potem naj to zahteva na način, da kolikor je možno prepreči slabo ravnanje z
drevjem, ki bi lahko bilo posledica te zahteve. (skrajšano)

V sedanjem 7. členu se je pri točki a) dopolnilo določilo odloka, ki se nanaša na
odstranjevanje vej dreves, tako da se glasi: » a) odstraniti suhe in odmrle veje dreves,
plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in s tem
ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje;«.
-

10. člen (4) (sedaj 9. člen (5) )
Na katere površine se nanaša določilo? Ali to pomeni, da psa ni dovoljeno imeti brez
nadzora niti na domačem dvorišču? Tudi tam namreč lahko ogroža varnost ljudi.
Določilo predloga odloka je jasno.

OPREDELITEV DO PRIPOMBE T. ŠTEBETA:
-

Popravil ali črtal bi navedbo v drugem odstavku 6. člena, ki določa, da je organizator
javnega shoda ali javne prireditve dolžan poskrbeti, da lahko obiskovalci parkirajo svoja
vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v prometu.
Določba je bila črtana. Vsak voznik mora poskrbeti, da parkira svoje vozilo tako, da s tem
ne ovira ali ogroža udeležencev v prometu.

FINANČNE POSLEDICE:
Ni finančnih posledic.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o javnem redu in miru v občini Mengeš v
drugi obravnavi.
Franc JERIČ
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave.

predlog odloka

Na podlagi 29. 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, 11/18 - ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in
miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20), 3. in 17. 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, 32/16,
15/17 - odl. US, 73/19 - odl. US in 175/20 - ZIUOPDVE) in 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na _____redni seji,
dne _____2021 sprejel

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
1) S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, ukrepi za
varstvo ljudi in premoženja, za varovanje okolja in zdravja ter obveznosti lastnikov,
skrbnikov in vodnikov živali v občini Mengeš.
2) Odlok določa tudi prekrške in globe zanje.
2. člen
(območje občine Mengeš)
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine Mengeš, je dolžan ravnati tako,
da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža
njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da ne opušča dejanj, ki so po tem
odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
(odgovornost za prekrške)
1) Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov.
2) Storilci prekrškov po tem odloku so lahko tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ter odgovorne osebe teh subjektov.
3) Za prekrške, storjene po tem odloku, ki jih storijo otroci ali mladoletniki, so odgovorni
starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja ali oskrba otroka
ali mladoletnika, če je storjeni prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi ali
nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom.
4. člen
(zakon in odlok)

Poleg prekrškov zoper javni red in mir, ki jih določa zakon, se v občini Mengeš kot prekršek
obravnavajo tudi dejanja, določena s tem odlokom.
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
(javni red in mir ob nedeljah in praznikih)
Ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, je v strnjenem naselju prepovedano
opravljati dela, ki povzročajo prekomeren hrup. Ta omejitev ne velja za opravljanje nujnih
del.
6. člen
(javni red in mir na javnem shodu ali javni prireditvi)
1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali javni prireditvi, ki se organizira
na zemljišču v lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja
shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
2) Organizator je dolžan:
a) poskrbeti za red, čistočo in varnost na prireditvenem prostoru;
b) zagotoviti, da v času trajanja prireditve niso presežene dovoljene ravni hrupa;
c) zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju pristojnega organa;
d) poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve
opremljen s posodami za odpadke in s prenosnimi stranišči;
e) po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti, odstraniti postavljene objekte in
ostale naprave ter prireditveni prostor zapustiti v stanju, kot je bilo pred prireditvijo.
III. VAROVANJE PREMOŽENJA IN LJUDI
7. člen
(obveznosti lastnikov ali upravnikov)
Lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov ali zemljišč morajo:
a) odstraniti suhe in odmrle veje dreves, plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da
padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje;
b) poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej tako, da ne segajo čez mejo
parcele na javno površino;
c) poskrbeti za zatiranje agresivnih plevelov ter zatiranje rastlinskih bolezni, škodljivcev in
parazitov;
d) sproti odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne
površine;
e) poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda
ter snegobrani, če obstaja nevarnost, da sneg pade na javne površine in s tem ogroža
varnost mimoidočih ali njihovo premoženje;
f) odstraniti objekte in ruševine, ki ovirajo promet in ogrožajo varnost ljudi.
IV. VAROVANJE OKOLJA IN ZDRAVJA

8. člen
(varovanje okolja in zdravja)
Z namenom varovanja okolja in zdravja je prepovedano:
a) odmetavati prižgane cigarete ali druge ogorke na kraj, kjer se lahko zaneti požar ali
onesnaži okolico;
b) zalivanje vrtov, pranje avtomobilov ali druga podobna poraba vode iz vodovodnega
omrežja v času, ko je uporaba vode v ta namen omejena;
c) pranje avtomobilov, motorjev, kmetijske mehanizacije ob vodotokih, na vodovarstvenih
območjih in drugih javnih površinah, razen tam, kjer je to posebej dovoljeno;
d) vodenje živali, razen službenih psov in psov, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki, v
prostore ali na površine, kamor je vodenje živali z označbo prepovedano;
e) vstopanje, zadrževanje in gibanje v zavarovanih območjih oziroma v območjih, kjer je to z
označbo prepovedano;
f) spuščati na javne površine živali, ki so namenjene za rejo;
g) škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako, da se s tem ogroža zdravje ljudi;
h) iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno
površino, ali kopičiti v okolici objektov oziroma na zemljiščih karkoli, kar povzroča
nesnago in ogroža zdravje ljudi;
i) prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na
javne površine, v naravno okolje ali na mesta, ki niso za to določena;
j) zanemarjanje reda in čistoče na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih
prostorih tako, da se s tem moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
k) odlaganje lesa, kosovnih in gradbenih odpadkov ali katerega koli drugega materiala
trajnega značaja na javne površine.
V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV, SKRBNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI
9. člen
(obveznosti lastnikov, skrbnikov in vodnikov živali)
1) V naseljenih delih občine in na urejenih rekreacijskih površinah je potrebno živali voditi
na povodcu.
2) Lastnik, skrbnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan
imeti s seboj vrečko oziroma drug primeren pribor.
3) Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan uporabljati smetnjake, ki so namenjani za živalske
iztrebke. V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, je
lastnik oziroma vodnik živali dolžan iztrebke počistiti v vrečko, ki jo odloži v zabojnik za
ostale odpadke.
4) Lastnik oziroma skrbnik živali mora poskrbeti, da žival ne vznemirja ali moti ostalih
prebivalcev v okolici.
5) Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzora žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi,
premoženja in drugih živali.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA

10. člen
(organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
(globa)
Z globo 80 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 9. člena tega odloka.
12. člen
(globa)
1) Z globo 120 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 7. in 8. člena tega
odloka.
2) Z globo 250 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega
odloka in 8. člena tega odloka, razen točke a), odgovorna oseba pa z globo 150 EUR.
13. člen
(globa)
1) Z globo 240 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6. člena tega
odloka.
2) Z globo 480 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6. člena tega
odloka, odgovorna oseba pa z globo 270 EUR.
14. člen
(prekrški po zakonu, ki ureja javni red in mir)
Prekrški zoper javni red in mir, ki jih ureja zakon, se kaznujejo skladno z njim.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 14/96).
16. člen

(končna določba)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc JERIČ
župan

OZNAČENE SPREMEMBE GLEDE NA PRVO OBRAVNAVO:
predlog odloka

Na podlagi 29. 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, 11/18 - ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in
miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20), 3. in 17. 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, 32/16,
15/17 - odl. US, 73/19 - odl. US in 175/20 - ZIUOPDVE) in 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na _____redni seji,
dne _____2021 sprejel

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
1) S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, ukrepi za
varstvo ljudi in premoženja, varovanje okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja, za
varovanje okolja in zdravja ter obveznosti lastnikov, skrbnikov in vodnikov živali v občini
Mengeš.
2) Odlok določa tudi prekrške in globe zanje.
2. člen
(območje občine Mengeš)
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine Mengeš, je dolžan ravnati tako,
da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža
njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost kraja, da ne
opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku
prepovedana.
3. člen
(odgovornost za prekrške)
1) Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov.
2) Storilci prekrškov po tem odloku so lahko tudi pravne osebe in samostojni podjetniki ter
odgovorne osebe teh subjektov.
3) Za prekrške, storjene po tem odloku, ki jih storijo otroci ali mladoletniki, so odgovorni
starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja ali oskrba otroka
ali mladoletnika, če je storjeni prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi ali
nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom.

4. člen
(zakon in odlok)
Poleg prekrškov zoper javni red in mir, ki jih določa zakon, se v Občini Mengeš kot prekršek
obravnavajo tudi dejanja, določena s tem odlokom.
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
(javni red in mir)
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir ter
vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu, zlasti v času
zagotavljanja nočnega miru med 22. in 6. uro.
5. člen
(javni red in mir ob nedeljah in praznikih)
Ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, je v strnjenem naselju prepovedano
opravljati dela, ki povzročajo prekomeren hrup. Ta omejitev ne velja za opravljanje nujnih
del.
6. člen
(javni red in mir na javnem shodu ali javni prireditvi)
1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali javni prireditvi, ki se organizira
na zemljišču v lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja
shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
2) Organizator je dolžan:
a) poskrbeti za red, čistočo in varnost na prireditvenem prostoru;
b) zagotoviti, da v času trajanja prireditve niso presežene dovoljene ravni hrupa;
c) zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju pristojnega organa;
d) poskrbeti, da lahko obiskovalci parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali
ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;
e) poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve
opremljen s posodami za odpadke in s prenosnimi stranišči;
f) po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti, odstraniti postavljene objekte in
ostale naprave ter prireditveni prostor zapustiti v stanju, kot je bilo pred prireditvijo.
III. VAROVANJE PREMOŽENJA IN LJUDI
7. člen
(varovanje premoženja in ljudi)

Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se poškoduje ali ogroža
premoženje občine ali premoženje, ki predstavlja javno dobro.
8. člen 7. člen
(obveznosti lastnikov ali upravnikov)
Lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov ali zemljišč morajo:
a) odstraniti suhe in odmrle veje dreves, plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da
padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje;
b) poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej tako, da ne segajo čez mejo
parcele na javno površino;
c) poskrbeti za zatiranje agresivnih plevelov ter zatiranje rastlinskih bolezni, škodljivcev in
parazitov;
d) sproti odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne
površine;
e) poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda
ter snegobrani, če obstaja nevarnost, da sneg pade na javne površine in s tem ogroža
varnost mimoidočih ali njihovo premoženje;
f) odstraniti objekte in ruševine, ki ovirajo promet in ogrožajo varnost ljudi.

IV. VAROVANJE OKOLJA, ZDRAVJA, ČISTOČE IN ZUNANJE PODOBE KRAJA VAROVANJE
OKOLJA IN ZDRAVJA
9. člen 8. člen
(varovanje okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja varovanje okolja in zdravja)
Z namenom varovanja okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja okolja in zdravja je
prepovedano:
a) metati, puščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje ali na druge
površine, ki niso za to določene ali da se s tem onesnažuje okolico;
b) v bivalnem in naravnem okolju kuriti ogenj ali sežigati odpadke, če se s tem povzroča
gost dim in prah ter povzroča požarno nevarnost;
c) spuščati odplake in fekalije ali gnojnico v vodotoke ali na druge površine, ki niso temu
namenjene ter na kmetijska in gozdna zemljišča, če ne gre za urejen sistem gnojenja;
d) odmetavati prižgane cigarete ali druge ogorke na kraj, kjer se lahko zaneti požar ali
onesnaži okolico;
e) zalivanje vrtov, pranje avtomobilov ali druga podobna poraba vode iz vodovodnega
omrežja v času, ko je uporaba vode v ta namen omejena;
f) pranje avtomobilov, motorjev, kmetijske mehanizacije ob vodotokih, na vodovarstvenih
območjih in drugih javnih površinah, razen tam, kjer je to posebej dovoljeno;
g) vodenje živali, razen službenih psov in psov, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki, v
prostore ali na površine, kamor je vodenje živali z označbo prepovedano;
h) vstopanje, zadrževanje in gibanje v zavarovanih območjih oziroma v območjih, kjer je to z
označbo prepovedano;

i) spuščati na javne površine živali, ki so namenjene za rejo;
j) škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako, da se s tem ogroža zdravje ljudi;
k) iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno
površino, ali kopičiti v okolici objektov oziroma na zemljiščih karkoli, kar povzroča
nesnago in ogroža zdravje ljudi;
l) postavljanje šotorov, bivalnikov, avtodomov ali avtomobilskih prikolic za bivanje ali
prenočevanje na javnih površinah;
m) prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na
javne površine, v naravno okolje ali na mesta, ki niso za to določena;
n) zanemarjanje reda in čistoče na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih
prostorih tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
o) odlaganje lesa, kosovnih in gradbenih odpadkov ali katerega koli drugega materiala
trajnega značaja na javne površine.
V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV, SKRBNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI
10. člen 9. člen
(obveznosti lastnikov, skrbnikov in vodnikov živali)
1) V naseljenih delih občine in na urejenih rekreacijskih površinah je potrebno živali voditi
na povodcu.
2) Lastnik, skrbnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke z javne površine. V ta
namen je dolžan imeti s seboj vrečko oziroma drug primeren pribor.
3) Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan uporabljati smetnjake, ki so namenjani za živalske
iztrebke. V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, je
lastnik oziroma vodnik živali dolžan iztrebke počistiti v vrečko, ki jo odloži v zabojnik za
ostale odpadke.
4) Lastnik oziroma skrbnik živali mora poskrbeti, da žival ne vznemirja ali moti ostalih
prebivalcev v okolici.
5) Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzora žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi,
premoženja in drugih živali.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
11. člen 10. člen
(organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo v okviru svojih pristojnosti policija, pristojne
inšpekcijske službe ter opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen 11. člen
(globa)

Z globo 80 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 10. 9. člena tega
odloka.
13. člen 12. člen
(globa)
1) Z globo 120 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 8. člena in točk d)
do m) 9. člena 7. in 8. člena tega odloka.
2) Z globo 250 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določili 8. člena ter točk e), f), h), i), j), k) in m) 9. člena tega odloka 7. člena
tega odloka in 8. člena tega odloka, razen točke a), odgovorna oseba pa z globo 150 EUR.
14. člen 13. člen
(globa)
1) Z globo 240 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6. člena tega
odloka.
2) Z globo 480 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določili 6. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo 270 EUR.
15. člen 14. člen
(prekrški po zakonu, ki ureja javni red in mir)
Prekrški zoper javni red in mir, ki jih ureja zakon, se kaznujejo skladno z njim.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen 15. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 14/96).
17. člen 16. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc JERIČ
župan

