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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

PRAVNA PODLAGA:

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ - prva
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, beračenje na javnem kraju, uporaba
nevarnih predmetov, poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe, izobešenje tuje
zastave, vandalizem… in jih tudi sankcionira. So pa nekatere določbe Zakona o varstvu
javnega reda in miru povzete v predlogu odloka npr. zagotavljanje nočnega miru med 22. in
6. uro.
Nekateri prekrški, ki jih navaja predlog odloka, so zajeti in sankcionirani že v drugih predpisih
npr. Zakon o varstvu okolja ureja in sankcionira odlaganje odpadkov v naravno okolje, Zakon
o varstvu pred požarom ureja in sankcionira kurjenje ognja v naravnem okolju, pri katerem
se povzroča požarna nevarnost, Uredba o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz
kmetijskih virov ureja in sankcionira nepravilno gnojenje. Navedene prekrške predlagani
odlok povzema, a jih ne sankcionira.
Nekatere kršitve javnega reda in miru pa samo za občino Mengeš ureja in sankcionira
predlagani odlok, navedene so v 6. in 8. členu, točkah d) do m) 9. člena ter v 10. členu
obravnavanega odloka.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlagani odlok, v prvi obravnavi, sprejme.

FINANČNE POSLEDICE:
Ni finančnih posledic.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o javnem redu in miru v občini Mengeš v prvi
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, varovanje
okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja, ukrepi za varstvo ljudi in premoženja 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.
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 oz. 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
(obveznosti lastnikov ali upravnikov)
Lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov ali zemljišč morajo:
a) odstraniti veje dreves, plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne
površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje;
b) sproti odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne
površine;
c) poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda
ter snegobrani;

d) odstraniti objekte in ruševine, ki ovirajo promet in ogrožajo varnost ljudi.
IV. VAROVANJE OKOLJA, ZDRAVJA, ČISTOČE IN ZUNANJE PODOBE KRAJA
9. člen
(varovanje okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja)
Z namenom varovanja okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja 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) škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako, da se s tem ogroža zdravje ljudi;
j) postavljanje šotorov, bivalnikov, avtodomov ali avtomobilskih prikolic za bivanje ali
prenočevanje na javnih površinah;
k) 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;
l) 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;
m) 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
(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.
3) Lastnik oziroma skrbnik živali mora poskrbeti, da žival ne vznemirja ali moti ostalih
prebivalcev v okolici.

4) Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzora žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi,
premoženja in drugih živali.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
11. člen
(organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo v okviru svojih pristojnosti policija, pristojne
inšpekcijske službe ter medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(globa)
Z globo 80 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 10. člena tega odloka.
13. 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 tega odloka.
2) Z globo 240 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.
14. 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.
15. 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
(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
(končna določba)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc JERIČ
župan

