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Predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v občini Vrhnika

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 27. seji dne 25.2.2010 potrdil Osnutek Odloka o
varstvu javnega reda in miru v občini Vrhnika ga prekvalificiral v predlog in ga posreduje v
javno obravnavo do vključno 24.3.2010.
V času javne obravnave lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo
pripombe ali predloge. Podajo se lahko pisno na Občino Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika
ali posredujejo na elektronski naslov: obcina.vrhnika@vrhnika.si

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/97, uradno
prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008,
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US:
U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C), 3. člena Zakona o varstvu
javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 14. In 113. člen Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5 in 58/09)
in prvega odstavka 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) na ___ redni
seji dne ________ sprejel

ODLOK
o varstvu javnega reda in miru v Občini Vrhnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)
(1) Ta odlok ureja varstvo javnega reda in miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitev
javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru ter sankcije za taka ravnanja.
(2) Namen tega odloka je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z
varovanjem pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika ali
posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti
ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in
dolžnosti po ustavi in zakonih;
2. javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur;
3. zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s
soglasjem lastnika ali lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastnik), posestnika ali posestnice (v
nadaljnjem besedilu: posestnika), ali druge upravičene osebe;
4. pretep je medsebojno izmenjavanje udarcev, brc ali podobna uporaba fizične sile med
dvema ali več osebami;
5. nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupine, s katerim povzroči vznemirjenje
ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji
škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju.
6. javni shod (v nadaljnjem besedilu: shod) je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi
izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v
zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur;
7. javna prireditev (v nadaljnjem besedilu: prireditev) je vsako organizirano zbiranje oseb
zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako,
da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur;
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3. člen
(vzdrževanje javnega reda in miru)
(1) Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih
in drugih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter
javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.
(2) Za red v objektu ali na določenem območju skrbi tisti, ki je odgovoren za njegovo
zagotavljanje v okviru svojih pristojnosti ali predpisov.
II. PREKRŠKI ZOPER JAVNI RED IN MIR
4. člen
(nedostojno vedenje)
(1) Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostojno vede na način, opisan v 5. točki
2. člena tega odloka, se kaznuje z globo 200 EUR.
(2) Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju,
se kaznuje z globo 600 EUR.
(3) Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne organe ali na vsiljiv način ponuja
spolne usluge in s tem koga moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z
globo 300 EUR.
5. člen
(beračenje na javnem kraju)
(1) Kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z beračenjem za denar ali druge materialne
dobrine, se kaznuje z globo 41,73 EUR.
(2) Občinski redar lahko osebo iz prvega odstavka zadrži na kraju in o tem obvesti policijo,
če oseba po izreku globe ali opozorilu nadaljuje s kršitvijo.
6. člen
(uporaba nevarnih predmetov)
(1) Kdor uporablja acetilen (karbid), druge plinske zmesi ali druge predmete za pokanje, in s
tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 150 EUR. Pokanje z
naštetimi sredstvi se izjemoma dovoljuje v času določenih praznikov v skladu z omejitvami in
varnostnimi navodili, ki jih predvideva zakon, ki ureja eksplozive in pirotehnične izdelke.
7. člen
(poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe)
(1) Kdor namerno poškoduje napis ali oznako državnega organa, organa samoupravne
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil ali kdor namerno raztrga, zamaže ali na drug
način poškoduje ali odstrani uradno objavljeno odločbo (odločbe, sklepi) teh organov v času,
ko takšna odločba učinkuje, se kaznuje z globo 200 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 2000 EUR.
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(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z
globo 300 EUR.
8. člen
(pisanje po objektih)
(1) Kdor piše ali riše po objektih, zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na
krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje z globo 208,65 EUR.
9. člen
(vandalizem)
(1) 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 300
EUR.
10. člen
(kampiranje)
(1) Kdor kampira, parkira avtodom ali prikolico oziroma podobno vozilo na javnem kraju, ki za
to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, se kaznuje z
globo 83,46 EUR.
11. člen
(uporaba živali)
(1) Kdor pri posamezniku s ščuvanjem ali razkazovanjem živali namenoma povzroči občutek
strahu ali ogroženosti, se kaznuje z globo 300 EUR.
(2) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali mora žival, ki se giblje v naselju ali na javnih poteh, imeti
na povodcu.
(3) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali ne sme voditi ali spuščati živali na zasebnem prostoru
brez soglasja lastnika ali posestnika in v javnih objektih kot so prostori državnih organov in
organov lokalne skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, vrtci, šole, knjižnice, športni objekti
in podobno, razen v primeru, da je to izrecno dovoljeno, pri čemer način uporabe živali določi
lastnik ali upravljavec objekta. Psi-vodiči slepih in psi-pomočniki invalidov imajo skupaj s
svojim skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza in jim ni treba
imeti nagobčnika.
(4) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali mora v naselju za živaljo počistiti iztrebke in jih na
primeren način odložiti v za to predviden zabojnik za živalske iztrebke. V primeru, da na
določenem območju ni zabojnikov za živalske iztrebke, mora lastnik, vodnik ali skrbnik živali
iztrebke počistiti tako, da jih zavije v plastično vrečko in odloži v zabojnik za ostanke
komunalnih odpadkov.
(5) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ki krši drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, se
kaznuje z globo 100 EUR.
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12. člen
(pustiti, voziti, prati, popravljati vozila na javnih površinah)
(1) Na vseh javnih površinah, ki niso določene za popravila ali pranje vozil ali vožnjo
(zelenicah, trgih…) je prepovedano pustiti, prati, voziti ali popravljati vozila, kršitelj se kaznuje
z globo 250 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
500 EUR.
13. člen
(poškodovanje drevja, okrasnega grmičevja ali cvetja na javnih površinah)
(1) Kdor poškoduje drevje, okrasno grmičevje ali cvetje na javnih površinah se kaznuje z
globo 250 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
500 EUR.
14. člen
(povzročanje hrupa)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica
posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali posameznik ali
posameznica, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost), ki na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali
počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege ali z uporabo
televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave
ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje z globo
400 EUR.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki zaposluje druge osebe, ki na nedovoljen način med 22.00
in 6.00 uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne
posege ali z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata
ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene
dejavnosti, se kaznuje z globo 200 EUR.
15. člen
(plakatiranje)
(1) Kdor oglašuje ali postavlja reklamne panoje izven za to določenih mest na javnih
površinah ali na zasebnih površinah brez soglasja lastnika, se kaznuje z globo 250 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
500 EUR.
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16 člen
(postavljanje letnih vrtov ali drugih izdelkov iz dejavnosti)
(1) Kdor brez predhodnega soglasja upravnega organa občine, na javno površino ali del
ceste, postavi letni vrt ali izdelke iz dejavnosti, se kaznuje z globo 250 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
500 EUR.
(4) Inšpektor odredi povzročitelju odstranitev posega iz prvega odstavka tega člena. V
primeru neupoštevanja odredbe inšpektorja, odstranitev izvede javno komunalno podjetje, na
stroške povzročitelja.
17. člen
(sežiganje komunalnih odpadkov ali drugih odpadkov na javnih površinah)
(1) Kdor sežiga komunalne odpadke ali druge odpadke na javnih površinah se kaznuje z
globo 400 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega odstavka tega člena, kaznuje z
globo 500 EUR.
(4) Inšpektor odredi sanacijo kurišča in odvoz komunalnih odpadkov ali drugih odpadkov na
deponijo javnega komunalnega podjetja. Neupoštevanje te odredbe ima za posledico, da
sanacijo izvede javno komunalno podjetje na stroške povzročitelja.
18. člen
(zagotavljanje varnega in neoviranega cestnega prometa)
(1)Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa občinski redarji:
– urejajo in nadzirajo promet na cestah in drugih javnih površinah samoupravnih
lokalnih skupnosti in državnih cestah v naselju;
– izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju;
– izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega
prometa in območju za pešce;
– opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v
katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.
Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo
pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z
občinskimi predpisi.
(2) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sme občinski redar zahtevati od voznika
motornega vozila vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje, od drugega udeleženca
cestnega prometa pa listino, s katero ugotovi njegovo istovetnost. Udeleženec cestnega
prometa mora izročiti redarju zahtevano listino na vpogled.
(3) Pri urejanju prometa vozil morajo občinski redarji uporabljati znake, ki jih dajejo policisti v
skladu s tem zakonom in podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom ali z znakom iz tretjega odstavka tega člena.
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19. člen
(varstvo cest in okolja)
(1) Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa oziroma ropota ali kako
drugače onesnažiti okolja.
(2) Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga parkira, mora takoj ugasniti
motor. Ta določba se ne uporablja za vozila, pri katerih motor poganja naprave za
opravljanje določenih del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo za čiščenje kanalov,
avtomobilsko dvigalo ipd.).
(3) Na cesti ali drugi javni površini ali ob njej je prepovedano izpuščati, puščati, odlagati,
odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek prometa, ogrozilo njegovo varnost,
škodovalo ljudem, živalim, rastlinam ali onesnažilo okolje. Zlasti je prepovedano vozišče
močiti ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati nanj sneg ali led, postavljati stebričke,
verige ali druge naprave za ograjevanje parkirnih prostorov oziroma preprečevanje
parkiranja, puščati na njem zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem sipek
material, ga pomazati z mazili ali drugače pomastiti ali kako drugače onesnažiti.
(4) Preden se vključi v promet na cesti s kolovozne poti ali druge zemljiške površine, mora
voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(5) Izvajalec gradbenih ali drugih del mora pri izvozu z gradbišča ali druge zemljiške
površine, na kateri se izvajajo dela, očistiti zemljo ali blato z vozil, ki se s te površine
vključujejo v cestni promet.
(6) Zemljo ali blato, ki v primeru iz četrtega ali petega odstavka tega člena onesnaži vozišče,
mora voznik oziroma izvajalec del takoj odstraniti z vozišča. Če tega ne stori, očisti vozišče
na njegove stroške pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest.
(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali
drugega odstavka tega člena.
(8) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali druga fizična oseba, ki ravna v
nasprotju z določbo tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena.
(9) Z globo 2.500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega ali petega odstavka tega člena,
odgovorna oseba pa z globo 250 EUR.
20. člen
(neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb)
(1) Kdor ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne
osebe, se kaznuje z globo 400 EUR.
(2) Kdor se brez razlogov ali po njihovem preteku zadržuje v prostorih državnega organa,
prostorih samoupravne lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil in jih na opozorilo
pristojnih oseb ne zapusti, se kaznuje z globo 40 EUR ter se ga iz zgoraj omenjenih
prostorov odstrani.
21. člen
(lažna naznanitev prekrška)
(1) Kdor z obvestilom o kršitvi javnega reda po tem odloku povzroči interveniranje občinskih
redarjev, inšpektorjev, reševalcev ali gasilcev, čeprav ve, da take kršitve ni bilo, se kaznuje z
globo 200 EUR.
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22. člen
(pooblastilo redarju za zaseg predmetov)
(1) Občinski redar brez predhodne odločbe pristojnega organa zaseže predmete prekrška iz
6. člena tega odloka.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzem predmetov.
III. NADZOR
23. člen
(pristojnost)
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Vrhnika
(Uradni list RS, št. 36/92 in 19/94)
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem občinskem glasilu Občine Vrhnika
Naš Časopis.

Številka: 007 – 2 /2010 (2-01)
Datum:
Župan
Občina Vrhnika
dr. Marjan Rihar
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