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I.

Uvod

Občina Divača že dolgo razmišlja o sprejemu Odloka, ki bi urejal javni red in mir in bi z njim
dosegel večjo urejenost javnih površin ter vzpostavil red predvsem znotraj naselij.
Glavni namen odloka je urediti področja, ki za večino posameznikov, ki sobivajo v lokalni
skupnosti in so tako del specifične skupnosti, ki jo povezujejo določeni interesi, cilji,
zadovoljevanje potreb in način življenja, lahko pomenijo moteč dejavnik oziroma moteče
ravnanje, pri čemer pa lahko sankcioniranje v obliki opozorila ali globe pripomore k večjemu
zadovoljstvu in redu.
Pri urejanju navedenega področja in odločanju o sankcioniranju določenih ravnanj je
pripravljavec odloka upošteval, da gre za specifično področje, kjer prihaja do nenehne kolizije
javnega in zasebnega interesa, kjer je na eni strani za sobivanje v lokalni skupnosti nujna
vzpostavitev določenih pravil in omejitev, na drugi strani pa se je potrebno zavedati tudi
pravic posameznika, njegove pravice do zasebnosti in varstva zasebne lastnine kot ustavne
kategorije. Občina mora skrbeti za javni interes.

-

II.
Pravna podlaga
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in
111/13),
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06),
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014, 24/2014)

III.

Obrazložitev

Namen vzdrževanja javnega reda in miru je preprečitev ravnanja ter nevarnosti, ki lahko
ogrožajo varnost ter javni red in mir na javnih površinah. Prav tako pa se z prepovedmi ter
obveznostmi uredi podlaga za doseganje urejenosti okolja in zelenih površin na območju
občine. Pripravljen osnutek odloka določa tudi prekrške ter globe zanje, ki jih bodo
sankcionirali medobčinski inšpektorji ter medobčinski redarji.

Vsebina odloka:
- splošne določbe,
- varovanje javnega reda in miru,
- varstvo ljudi in premoženja,
- varstvo okolja in zunanje podobe kraja,
- obveznosti lastnikov živali,
- kampiranje,
- nadzor,
- kazenske določbe ter
- prehodne in končne določbe.

Zaključek

IV.

Sprejetje predlaganega odloka nima neposrednih negativnih finančnih posledic, v primeru
ugotovljenih kršitev bodo globe prihodek proračuna občine Divača. Odlok občina nujno
potrebuje, zato predlagam, da Občinski svet odlok obravnava, ga v prvi obravnavi potrdi ter
priporočam bodočemu občinskemu svetu, da ga čimprej sprejme.
V.



Priloge
Predlog sklepa.
Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Divača

pripravil:
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP
v.d. direktor občinske uprave

Župan Občine Divača
Drago Božac

Vložiti:
-

Arhiv sej OS,
v zadevo.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014,
24/2014) je Občinski svet občine Divača na _________redni seji dne_________ sprejel

S K L E P

1.
Potrdi se Odlok o javnem redu in miru v Občini Divača v predlagani obliki v prvi obravnavi.

2.
Ta sklep velja takoj.

Župan Občine Divača
Drago Božac

Sklep prejmejo:
-

Medobčinski inšpektorat in redarstvo,
Občinska uprava
arhiv, tu.

PREDLOG ODLOKA z obrazložitvami po členih
Na podlagi 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ (Uradni list RS, št.
70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13 in 74/14 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 4/14, 24/14) je Občinski svet Občine Divača na ____ redni seji, dne
_____ sprejel
Obrazložitev:
Pravna podlaga za sprejem odloka je določba 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru
/ZJRM-1/, ki določa, da je vzdrževanje javnega reda in miru 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.
Javni red in mir po 2. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ pomeni stanje, v
katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih.
3. člen Zakona o prekrških določa, kako se določijo prekrški, 17. člen pa govori o višini glob
za prekrške.
ODLOK
O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI DIVAČA

1.

Splošne določbe

1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Zakona o enakih možnostih žensk in moških
/ZEMŽM/ in Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja /ZUNEO/, ki zahtevajo
dosledno uporabo izrazov, ki se nanašajo na osebe v ženski in moški jezikovni obliki.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa ukrepe v Občini Divača (v nadaljevanju: občina) za varovanje javnega reda
in miru ter ukrepe za varovanje ljudi, premoženja, okolja in zunanje podobe kraja. Ta odlok
tudi določa ravnanja, ki jih morajo opravljati posamezniki oziroma se jih morajo vzdržati
zaradi varovanja javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja in
zunanje podobe občine.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/,
ki določa, da je vzdrževanje javnega reda in miru 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.

3. člen
(skrb za javni red in mir)
Vsakdo, ki se nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, ovira ali
vznemirja drugih oseb pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku. Prav tako se je vsakdo, ki se
nahaja na območju občine, dolžan vzdržati ravnanj, ki bo ostalim lahko povzročala škodo na
zdravju, osebnosti ali premoženju.
Obrazložitev:
Z besedilom je določena generalna klavzula glede varovanja javnega red in miru – prepoved
škodovanja drugim.
4. člen
(pomen izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
- javni red in mir – je stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in
dolžnosti po ustavi in zakonih;
-

javne površine – so nepremičnine, ki so v lasti občine oziroma ožjih delov občine ali
imajo status javnega dobrega in so brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopne
vsakomur (ceste, parki, ulice, igrišča in podobno);

-

zasebne površine – so nepremičnine, ki so v zasebni lasti in do katerih je dostop
dovoljen zgolj s soglasjem lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe.

Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 2. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/,
ki določa, da imajo posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, naslednji pomen:
 javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in
dolžnosti po ustavi in zakonih;
 javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen
vsakomur;
 zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s
soglasjem lastnika ali lastnice, posestnika ali posestnice, ali druge upravičene osebe;
5. člen
(odgovorne osebe)
(1) Za prekrške iz tega odloka so lahko odgovorni tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter odgovorne osebe teh subjektov.
(2) Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se uporabljajo določila Zakona o prekrških.
Obrazložitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi 13. člena Zakona o prekrških /ZP-1/, ki
določa, da so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno
opravljajo dejavnost, ter odgovorne osebe teh subjektov odgovorne za prekrške v skladu s tem
zakonom, če je v predpisu o prekršku tako določeno.
Z besedilom drugega odstavka je določeno, da se v primerih, ko prekrške stori mladoletna
oseba, uporablja določila Zakona o prekrških.

2.

Varovanje javnega reda in miru

6. člen
(varovanje javnega reda in miru)
Z namenom varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
-

točiti in uživati alkoholne pijače na javnih površinah - v parkih, na zelenicah, na
otroških ali športnih igriščih, pred prodajalnami, na območju železniške postaje in
javnih zavodov, na ulici in na drugih javnih površinah ter izven prostorov, ki so
določeni za točenje alkoholnih pijač, razen v primeru organiziranega društvenega
druženja;

-

vznemirjati ljudi z uporabo pirotehničnih sredstev v času in na način, ki nista
dovoljena,

-

po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati ljudi z zbiranjem
podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle, razen, ko je to izrecno dovoljeno
ali določeno;

-

zadrževanje na območju pokopališča z namenom druženja, zabave, kajenja, počitka,
uživanja hrane in pijače;

-

vstopati brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na javne površine, kjer je vstop
prepovedan in je prepoved vidno označena,

-

prestaviti, odstraniti, prevračati, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače
onesnažiti napisne table, žive meje, zidove, škarpe, poštne nabiralnike, zaščitne ograje,
klopi, ograje, posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na
otroških igriščih in druge naprave ali predmete za splošno rabo na javnih mestih,

-

onesnaževati ali naslanjati se na nagrobne spomenike, grobove ali grobnice, razna
spominska obeležja v parkih in spominskih območjih; postavljati nanje predmete, ki
kazijo njihov videz; hoditi po grobovih oziroma grobnicah;

-

uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, na cestah, pločnikih, parkiriščih,
igriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter
rekreaciji občanov ali igri otrok,

Obrazložitev:
Besedilo določa ravnanja, ki se jih morajo držati oziroma se jih morajo vzdržati osebe na
območju občine z namenom varovanja javnega reda in miru. Pri opredelitvi ravnanj, ki
potencialno ogrožajo javni red in mir je treba izhajati iz opredelitve javnega reda in miru in
namena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/. Tako je v drugem odstavku 1. člena
Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ določeno, da je namen tega zakona
uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo
v telesno in duševno celovitost posameznika, ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi,
državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. V
2. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ je javni red in mir opredeljen kot
stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in
zakonih.

7. člen
(varovanje pred hrupom)
Nedovoljeno je motenje miru in počitka ljudi s hrupom (glasna glasba, vpitje, kričanje,…)
med 22.00 uro in 6.00 uro, vpitje, prepiranje in nedostojno vedenje na javnem kraju ter
nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju.
Obrazložitev:
Besedilo določa ravnanja, ki se jih morajo vzdržati osebe na območju občine z namenom
varovanja javnega reda in miru. Besedilo je povzeto po 7. in 8. členu Zakona o varstvu
javnega reda in miru /ZJRM-1/.
Varstvo ljudi in premoženja

3.

8. člen
(varovanje ljudi in premoženja)
(1) Z namenom varovanja ljudi in premoženja je prepovedano:
- odstranjevati, poškodovati ali uničevati stvari, ki so javnega pomena;
- imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer
obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
- z metanjem ali brcanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati ali vznemirjati ljudi;
- z brezobzirno vožnjo škropiti ljudi ali pročelja stavb ter drugih objektov;
- na ograje in zidove ob javnih poteh postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo
ogrožanje zdravja mimoidočih;
- nepravilno uporabljati igrala na igriščih ali naprave v parkih in rekreacijskih poteh,
tako da ima lahko to za posledico poškodbe ali uničenje igral in naprav oziroma
ogrožanje drugih ljudi;
- dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih površinah;
(2) Z namenom varovanja ljudi in premoženja morajo lastniki ali upravniki stanovanjskih,
poslovnih ali drugih prostorov:
- odstraniti objekte, ki ogrožajo varnost ljudi na javnih površinah;
- odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, pri katerih obstaja
nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih.
Obrazložitev:
Besedilo določa ravnanja, ki se jih morajo držati oziroma se jih morajo vzdržati osebe na
območju občine z namenom varovanja ljudi in premoženja v okviru varovanja javnega reda in
miru.

4.

Varstvo okolja in zunanje podobe kraja

9. člen
(varovanje okolja in zunanje podobe kraja)
(1) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe kraja je prepovedano:
- metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in injekcijske
igle ter brizgalke na pločnike, ceste in druge javne površine,
-

odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno
omrežje ali drugi objekt za splošno rabo,

-

postavljati montažne in druge objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja,

-

postavljati – graditi objekte (garaže, lope, nadstreške,…) na javnih in zasebnih
površinah brez ustreznih upravnih dovoljenj, v primerih, ko ni predpisano upravno
dovoljenje pa brez soglasja lastnika zemljišča,

-

prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic
na javne površine ali v naravno okolje,

-

metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročajo njihovo zamašitev,

-

prati in popravljati vozila na javnih površinah,

-

zlivati odpadna olja in organske odplake v kanalizacijo (cestne jaške in stranišča).

-

iztepati, izlivati ali metati z večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno
površino karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,

-

v naseljih nameščati razne piskače in druge naprave, ki povzročajo hrup z namenom
odganjanja živali; omejitev ne velja za nameščanje in uporabo klopotcev v času
dozorevanja grozdja,

-

trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah, uničiti ali
poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih ali hoditi po zelenih
površinah in drugih javnih površinah,

-

v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami ali ročnimi škropilnicami tako,
da škropivo odnaša na sosedovo zemljišče,

-

saditi ali gojiti rastline v koridorju komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine
ali zgradbe, da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni
površini ali zgradbi, brez ustreznega soglasja,

-

pri čiščenju snega s pločnikov ali z dvorišč, metati sneg na vozišča ali metati sneg iz
vozišč in dvorišč na pločnike in kolesarske stez.

(2) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe kraja so lastniki, najemniki ali
uporabniki ter upravljavci stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb ter lastniki nezazidanih
stavbnih zemljišč dolžni:
- na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih stavbnih zemljiščih poskrbeti, da
so ta zemljišča očiščena, vzdrževana in urejena tako, da so v sezoni rasti trave
pokošena, in sicer najmanj dvakrat, prvič najkasneje do 01. 07., drugič do 30.9., v
tekočem letu;
-

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;

-

redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih plevelov ter zatiranja rastlinskih
bolezni, škodljivcev in parazitov;

(3) Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik oziroma uporabnik dolžan odpadni material po
košnji odstraniti v najkrajšem možnem času v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. To ne
velja za pokošeno travo na kmetijskih površinah, kjer se prideluje krma.
Obrazložitev:
Besedilo določa ravnanja, ki se jih morajo držati oziroma se jih morajo vzdržati osebe na
območju občine z namenom varovanja okolja in zunanje podobe kraja v okviru varovanja
javnega reda in miru.

5.

Obveznosti lastnikov živali

10. člen
(obveznost lastnikov živali)
(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, v bližino šol in vrtcev, zelenih
površin v bližini vzgojno-varstvenih ustanov, javnih kopališč, pokopališč in drugih javnih
prostor, ki jim niso namenjene. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu
uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oz.
službeni psi (npr. psi-vodiči slepim, reševalni psi,..).
(2) Lastniki morajo svoje živali na ulicah in trgih, parkih, rekreacijskih in vseh drugih javnih
površinah, kjer so živali dovoljene, ves čas imeti na povodcih. Agresivne oziroma popadljive
živali morajo na teh površinah nositi tudi nagobčnik.
(3) Lastniki živali so dolžni za svojimi živalmi počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s
seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu
organu.
(4) Vsak skrbnik in lastnik živali je v naselju dolžan uporabljati in upoštevati smetnjake, ki so
namenjeni za živalske iztrebke, in prostore, ki so temu namenjeni.
(5) V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik ali
lastnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za
komunalne odpadke.

Obrazložitev:
Besedilo določa obveznosti lastnikov psov, ki jih morajo spoštovati z namenom zagotavljanja
javnega reda in miru ter čistoče na območju občine.

6.

Kampiranje

11. člen
(območja dovoljenega kampiranja)
V občini na javnih površinah ni dovoljeno kampiranje, na zasebnih površinah pa le s
soglasjem lastnika zemljišča.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o varstvu javnega reda
in miru /ZJRM-1/, ki določa, da lahko samoupravne lokalne skupnosti s svojimi predpisi
določijo pogoje, območja in red kampiranja na svojem območju.
12. člen
(pogoji kampiranja)
(1) Kampiranje na krajih iz prejšnjega odstavka je dovoljeno s soglasjem lastnika zemljišča,
če se s tem ne moti lastnikov oz. uporabnikov sosednjih zemljišč.
(2) Kampiranje ni dovoljeno v času, ko je na območju občine razglašena povečana stopnja
požarne ogroženosti.
(3) Pri kampiranju je potrebno spoštovati prepoved motenja miru in počitka s povzročanjem
hrupa med 22.00 in 6.00 uro.
(4) Osebe, ki so kampirale, so dolžne za seboj počistiti in vzpostaviti stanje kot je bilo pred
kampiranjem.

Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o varstvu javnega reda
in miru /ZJRM-1/, ki določa, da lahko samoupravne lokalne skupnosti s svojimi predpisi
določijo pogoje, območja in red kampiranja na svojem območju.

7.

Nadzor

13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina in Komen.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa,
da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov,
s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje nadzorstva se lahko v
okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija. Na podlagi drugega odstavka 49.a
člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ se lahko občine odločijo, da ustanovijo enega ali
več organov skupne občinske uprave.

8.

Kazenske določbe

14. člen
(prekrški)
(1) Z globo 150 evrov se kaznuje fizična oseba, ki:
 ravna v nasprotju s 1,3, 4, 5 in 8 alinejo prvega ostavka 6. člena,
 ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 9. člena,
 ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena in drugim odstavkom 9. člena,
 ravna v nasprotju z 10., 11. in 12. členom.
(2) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
 ravna v nasprotju s 1,3, 4, 5 in 8 alinejo prvega ostavka 6. člena,
 ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 9. člena,
 ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena in drugim odstavkom 9. člena,
 ravna v nasprotju z 10., 11. in 12. členom.
(3) Z globo 250 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Ostali prekrški se kaznujejo skladno z določili ustreznih zakonov in Zakonom o prekrških.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/. V skladu z
določilom 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ se lahko prekrški določijo z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti (občine). Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti (občine)
se 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.

V skladu z določilom sedmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ se lahko z
odlokom samoupravne lokalne skupnosti (občine) predpiše globa samo v določenem znesku:
 za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do
125.000 eurov,
 za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, od 100 do 30.000 eurov,
 za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika
posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za odgovorno
osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov,
 za posameznika od 40 do 1.250 eurov.

9.

Prehodne in končne določbe

15. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki
določa, da morajo biti statut in predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po
objavi, če ni v njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem
glasilu.

Številka: 007-0004/2014-1
Datum:

Občina Divača
Župan
Drago Božac

PREDLOG ODLOKA z obrazložitvami po členih
Na podlagi 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ (Uradni list RS, št.
70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13 in 74/14 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 4/14, 24/14) je Občinski svet Občine Divača na ____ redni seji, dne
_____ sprejel
ODLOK
O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI DIVAČA
Splošne določbe

1.

1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa ukrepe v Občini Divača (v nadaljevanju: občina) za varovanje javnega reda
in miru ter ukrepe za varovanje ljudi, premoženja, okolja in zunanje podobe kraja. Ta odlok
tudi določa ravnanja, ki jih morajo opravljati posamezniki oziroma se jih morajo vzdržati
zaradi varovanja javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja in
zunanje podobe občine.
3. člen
(skrb za javni red in mir)
Vsakdo, ki se nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, ovira ali
vznemirja drugih oseb pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku. Prav tako se je vsakdo, ki se
nahaja na območju občine, dolžan vzdržati ravnanj, ki bo ostalim lahko povzročala škodo na
zdravju, osebnosti ali premoženju.
4. člen
(pomen izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
- javni red in mir – je stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in
dolžnosti po ustavi in zakonih;
-

javne površine – so nepremičnine, ki so v lasti občine oziroma ožjih delov občine ali
imajo status javnega dobrega in so brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopne
vsakomur (ceste, parki, ulice, igrišča in podobno);

-

zasebne površine – so nepremičnine, ki so v zasebni lasti in do katerih je dostop
dovoljen zgolj s soglasjem lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe.

5. člen
(odgovorne osebe)
(1) Za prekrške iz tega odloka so lahko odgovorni tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter odgovorne osebe teh subjektov.
(2) Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se uporabljajo določila Zakona o prekrških.

2.

Varovanje javnega reda in miru

6. člen
(varovanje javnega reda in miru)
Z namenom varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
-

točiti in uživati alkoholne pijače na javnih površinah - v parkih, na zelenicah, na
otroških ali športnih igriščih, pred prodajalnami, na območju železniške postaje in
javnih zavodov, na ulici in na drugih javnih površinah ter izven prostorov, ki so
določeni za točenje alkoholnih pijač, razen v primeru organiziranega društvenega
druženja;

-

vznemirjati ljudi z uporabo pirotehničnih sredstev v času in na način, ki nista
dovoljena,

-

po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati ljudi z zbiranjem
podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle, razen, ko je to izrecno dovoljeno
ali določeno;

-

zadrževanje na območju pokopališča z namenom druženja, zabave, kajenja, počitka,
uživanja hrane in pijače;

-

vstopati brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na javne površine, kjer je vstop
prepovedan in je prepoved vidno označena,

-

prestaviti, odstraniti, prevračati, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače
onesnažiti napisne table, žive meje, zidove, škarpe, poštne nabiralnike, zaščitne ograje,
klopi, ograje, posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na
otroških igriščih in druge naprave ali predmete za splošno rabo na javnih mestih,

-

onesnaževati ali naslanjati se na nagrobne spomenike, grobove ali grobnice, razna
spominska obeležja v parkih in spominskih območjih; postavljati nanje predmete, ki
kazijo njihov videz; hoditi po grobovih oziroma grobnicah;

-

uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, na cestah, pločnikih, parkiriščih,
igriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter
rekreaciji občanov ali igri otrok,

7. člen
(varovanje pred hrupom)
Nedovoljeno je motenje miru in počitka ljudi s hrupom (glasna glasba, vpitje, kričanje,…)
med 22.00 uro in 6.00 uro, vpitje, prepiranje in nedostojno vedenje na javnem kraju ter
nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju.

3.

Varstvo ljudi in premoženja

8. člen
(varovanje ljudi in premoženja)
(5) Z namenom varovanja ljudi in premoženja je prepovedano:
- odstranjevati, poškodovati ali uničevati stvari, ki so javnega pomena;
- imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer
obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
- z metanjem ali brcanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati ali vznemirjati ljudi;
- z brezobzirno vožnjo škropiti ljudi ali pročelja stavb ter drugih objektov;
- na ograje in zidove ob javnih poteh postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo
ogrožanje zdravja mimoidočih;

-

-

nepravilno uporabljati igrala na igriščih ali naprave v parkih in rekreacijskih poteh,
tako da ima lahko to za posledico poškodbe ali uničenje igral in naprav oziroma
ogrožanje drugih ljudi;
dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih površinah;

(6) Z namenom varovanja ljudi in premoženja morajo lastniki ali upravniki stanovanjskih,
poslovnih ali drugih prostorov:
- odstraniti objekte, ki ogrožajo varnost ljudi na javnih površinah;
- odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, pri katerih obstaja
nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih.

4.

Varstvo okolja in zunanje podobe kraja

9. člen
(varovanje okolja in zunanje podobe kraja)
(1) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe kraja je prepovedano:
- metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in injekcijske
igle ter brizgalke na pločnike, ceste in druge javne površine,
-

odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno
omrežje ali drugi objekt za splošno rabo,

-

postavljati montažne in druge objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja,

-

postavljati – graditi objekte (garaže, lope, nadstreške,…) na javnih in zasebnih
površinah brez ustreznih upravnih dovoljenj, v primerih, ko ni predpisano upravno
dovoljenje pa brez soglasja lastnika zemljišča,

-

prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic
na javne površine ali v naravno okolje,

-

metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročajo njihovo zamašitev,

-

prati in popravljati vozila na javnih površinah,

-

zlivati odpadna olja in organske odplake v kanalizacijo (cestne jaške in stranišča).

-

iztepati, izlivati ali metati z večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno
površino karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,

-

v naseljih nameščati razne piskače in druge naprave, ki povzročajo hrup z namenom
odganjanja živali; omejitev ne velja za nameščanje in uporabo klopotcev v času
dozorevanja grozdja,

-

trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah, uničiti ali
poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih ali hoditi po zelenih
površinah in drugih javnih površinah,

-

v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami ali ročnimi škropilnicami tako,
da škropivo odnaša na sosedovo zemljišče,

-

saditi ali gojiti rastline v koridorju komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine
ali zgradbe, da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni
površini ali zgradbi, brez ustreznega soglasja,

-

pri čiščenju snega s pločnikov ali z dvorišč, metati sneg na vozišča ali metati sneg iz
vozišč in dvorišč na pločnike in kolesarske stez.

(2) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe kraja so lastniki, najemniki ali
uporabniki ter upravljavci stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb ter lastniki nezazidanih
stavbnih zemljišč dolžni:
- na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih stavbnih zemljiščih poskrbeti, da
so ta zemljišča očiščena, vzdrževana in urejena tako, da so v sezoni rasti trave
pokošena, in sicer najmanj dvakrat, prvič najkasneje do 01. 07., drugič do 30.9., v
tekočem letu;
-

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;

-

redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih plevelov ter zatiranja rastlinskih
bolezni, škodljivcev in parazitov;

(3) Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik oziroma uporabnik dolžan odpadni material po
košnji odstraniti v najkrajšem možnem času v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. To ne
velja za pokošeno travo na kmetijskih površinah, kjer se prideluje krma.

5.

Obveznosti lastnikov živali

10. člen
(obveznost lastnikov živali)
(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, v bližino šol in vrtcev, zelenih
površin v bližini vzgojno-varstvenih ustanov, javnih kopališč, pokopališč in drugih javnih
prostor, ki jim niso namenjene. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu
uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oz.
službeni psi (npr. psi-vodiči slepim, reševalni psi,..).
(2) Lastniki morajo svoje živali na ulicah in trgih, parkih, rekreacijskih in vseh drugih javnih
površinah, kjer so živali dovoljene, ves čas imeti na povodcih. Agresivne oziroma popadljive
živali morajo na teh površinah nositi tudi nagobčnik.
(3) Lastniki živali so dolžni za svojimi živalmi počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s
seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu
organu.
(4) Vsak skrbnik in lastnik živali je v naselju dolžan uporabljati in upoštevati smetnjake, ki so
namenjeni za živalske iztrebke, in prostore, ki so temu namenjeni.
(5) V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik ali
lastnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za
komunalne odpadke.

6.

Kampiranje

11. člen
(območja dovoljenega kampiranja)
V občini na javnih površinah ni dovoljeno kampiranje, na zasebnih površinah pa le s
soglasjem lastnika zemljišča.

12. člen
(pogoji kampiranja)
(1) Kampiranje na krajih iz prejšnjega odstavka je dovoljeno s soglasjem lastnika zemljišča,
če se s tem ne moti lastnikov oz. uporabnikov sosednjih zemljišč.
(2) Kampiranje ni dovoljeno v času, ko je na območju občine razglašena povečana stopnja
požarne ogroženosti.
(3) Pri kampiranju je potrebno spoštovati prepoved motenja miru in počitka s povzročanjem
hrupa med 22.00 in 6.00 uro.
(4) Osebe, ki so kampirale, so dolžne za seboj počistiti in vzpostaviti stanje kot je bilo pred
kampiranjem.
7.

Nadzor

13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina in Komen.

8.

Kazenske določbe

14. člen
(prekrški)
(1) Z globo 150 evrov se kaznuje fizična oseba, ki:
 ravna v nasprotju s 1,3, 4, 5 in 8 alinejo prvega ostavka 6. člena,
 ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 9. člena,
 ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena in drugim odstavkom 9. člena,
 ravna v nasprotju z 10., 11. in 12. členom.
(2) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
 ravna v nasprotju s 1,3, 4, 5 in 8 alinejo prvega ostavka 6. člena,
 ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 9. člena,
 ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena in drugim odstavkom 9. člena,
 ravna v nasprotju z 10., 11. in 12. členom.
(7) Z globo 250 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(8) Ostali prekrški se kaznujejo skladno z določili ustreznih zakonov in Zakonom o prekrških.

9.

Prehodne in končne določbe

15. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Občina Divača
Župan
Drago Božac

