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Trg 2/a, 2391 Prevalje 
 
 

PREDLOG ODLOKA: 
ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI PREVALJE 
 

I. UVOD 
 

Predlagatelj: Župan Občine Prevalje 
 
Faza 

sprejemanja: 

Predlog – druga obravnava 

 
Pravna podlaga: Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 

št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 
Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF), 3. in 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno 

prečiščeno besedilo, 43/11 Odl. US, 21/2013), 4. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - 
ZMetD, 66/06 Odl. US, 112/06 Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 

70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US), 27. 
člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 
244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (56/08 - uradno 

prečiščeno besedilo, 57/2008 - ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US, 58/09, 36/10, 
106/10 - ZMV, 109/10 - ZCes-1, 109/10 - ZPrCP, 109/10 - ZVoz, 7/2011 
Odl. US, 39/11-ZJZ-E, 47/11 Odl. US) in 17. člena Statuta Občine 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 - popravek, 

34/07, 15/10, 12/13) 
 
Finančne 

posledice: 

Sprejetje predlaganega odloka ne zahteva dodatnih proračunskih 

sredstev. V primeru kršitev, je globa prihodek občine.  
 

 

Obrazložitev:  V prvi obravnavi sta bili podani naslednji pripombi: 

1. Preklic trenutno veljavnega odloka, ki ureja pobiranje pasjih iztrebkov 

Gre za Odlok o vzdrževanju čistoče na javnih površinah (Medobčinski 
vestnik 19/91), ki se je preklical s 30. členom Odloka o javnem redu in 

miru v Občini Prevalje. 

2. Prepoved uporabe kosilnice, motorne žage in druge naprave, ki 
povzročajo hrup, v strnjenih naseljih ob nedeljah in praznikih 

V tem primeru gre za neskladnost Predloga Odloka o javnem redu in miru 
Občine Prevalje z Zakonom o varstvu javnega reda in miru. 8. člen Zakona 

o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Ur.l. RS, št. 70/2006) določa, da 
se z globo kaznuje, kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti 
mir ali počitek ljudi s hrupom. Ker je odlok občine zakonu hierarhično 

podrejen akt in mora biti v skladu z določbami zakona, v odlok občine ni 
mogoče zapisati določbe, s katero bi se prepovedalo povzročanje hrupa 
ob vikendih in praznikih, saj bi to pomenilo prekoračitev zakonskih določb. 

Posledično bi bila takšna določba odloka v nasprotju z zakonom. Na 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5247&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO6193&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4844&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4844&pogled=osnovni
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2870
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201036&stevilka=1738
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010106&stevilka=5475
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5733
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5734
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20117&stevilka=215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201139&stevilka=1903
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=a4642852-82ad-4a40-9e70-b3273e5ef49c
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=a4642852-82ad-4a40-9e70-b3273e5ef49c


podlagi navedenega smo uskladili/črtali to navedbo v 7. členu Odloka o 

javnem redu in miru v Občini Prevalje. 

 
Župan  občine predlaga Občinskemu svetu Občine Prevalje v sprejem naslednji 
 

predlog sklepa: Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja Občine Prevalje 
sprejme Odlok o javnem redu in miru v Občini Prevalje v drugi 
obravnavi ter ga podaja Občinskemu svetu v obravnavo in 

sprejem. 
 

  

 
 

Župan Občine Prevalje 

Dr. Matija TASIČ, l.r. 
 
 

 
II. BESEDILO ODLOKA: 


