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ZADEVA: Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj – prvo branje 
 
 
I. OCENA STANJA 
 
Odlok o javnem redu in miru je bil sprejet 1988, kasneje pa so sledile tri dopolnitve do leta 1995. e 
javne uprave v Republiki Sloveniji spremenile naloge in organizacija med različnimi javnimi organi, 
nazivi organov in oseb, višina glob, ki so izražene še v dinarjih, pa se ni spremenila. Zakon o 
prekrških ne omogoča več uporabo tega odloka in tudi Policijska postaja Kranj predlaga sprejem 
novega odloka. 
 
 
II. PRAVNA PODLAGA 
 
V skladu z 21., 50. in 65. členom Zakona o lokalni samoupravi občina opravlja nadzorstvo iz svoje 
pristojnosti in ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki. Zakon o varstvu javnega reda in miru 
(ZJRM-1,  Uradni list RS, št. 70/2006) določa v 27. členu, da je za nadzor nad izvajanjem določb o 
prekrških iz 7. in 9. člena, iz prvega odstavka 11. člena, iz 12., 13., 16., 18. in 19. člena zakona ter 
iz prvega in tretjega odstavka 22. člena tega zakona ter za odločanje o teh prekrških je pristojno 
tudi občinsko redarstvo. Določbe o sankcijah so usklajene z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 in 76/08 – ZIKS-1C, 29/07 – odl. US, 58/07 – 
odl. US, 16/08 – odl. US, in 21/08 popr.). 

 
III. NAMEN IN CILJI 
 
Namen in cilj predlaganega odloka je, da na novo in natančnejše uredi delo inšpekcij in redarstva 
na področju, ki sedaj ni urejeno z drugimi odloki. Predlagani odlok tako ne obravnava dejanj, 
katerih kršitev ima značaj kršitve javnega reda in miru, ker jih obravnavajo drugi odloki s področja 
varstva cest, varnosti v prometu, varovanja zelenih površin, pitne vode in drugih področij. Z 
uveljavitvijo predlaganega odloka bo prenehal veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Kranj 
(Uradni vestnik Gorenjske , št. 11/1988, 1/1989 in Uradni list RS, št. 17/1991 in 64/1995). 
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IV. POSTOPEK PRIPRAVE ODLOKA 
 
Predlagani odlok je v skladu  z 14. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske 
uprave Mestne občine Kranj pripravil Oddelek za razvoj in investicije. Pri usklajevanju so 
sodelovali: Policijska postaja Kranj, Komunala Kranj, Oddelek za splošne zadeve in Medobčinski 
inšpektorat Kranj. 
Ker so bilo na prejšnji seji na predlagan odlok podane pripombe, jih predlagatelj proučil in v veliki 
meri upošteval. 
 
 
V. OBRAZLOŽITEV POGLAVITNIH REŠITEV 
 
V splošnih določbah so opredeljena področja, ki jih pokriva predlagani odlok. 
V poglavju varstva javnega reda so podrobneje opredeljene prepovedi, ki zadevajo javni red. 
V poglavju varstva občanov in premoženja so podrobneje opredeljene prepovedi - dejanja, ki 
zadevajo lahko ogrožajo varnost občanov in premoženja v občini. 
V poglavju varstva zdravja in čistoče so podrobneje opredeljene prepovedi, ki zadevajo varstvo in 
čistočo. 
V poglavju o nadzoru so opredeljeni nadzorni organi. 
V poglavju določb o sankcijah so opredeljene predpisane globe za prekrške. 
V poglavju končnih določb pa je opredeljeno prenehanje veljavnosti obstoječega odloka, čas 
veljavnosti predlaganega odloka in kraj in način objave. 
 
 
 
VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
 
Predlagan odlok ne predvideva finančnih posledic za proračun.  
 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji 
 

SKLEP 
 

Sprejme se osnutek Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj v prvem branju. 
 
 
 
Pripravil: 
Anton Draškovič 
 
 
        

Simon Naglič, spec. 
VODJA ODDELKA 

ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 
 

  
 

Damijan Perne,  dr. med. spec. psih. 
ŽUPAN 

 
 
 
 
Priloga: 
- Odlok o javnem redu in miru v Mestni občini Kranj – prvo branje 
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Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list 
RS, št. 70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 17/08, 21/08 in 76/08 – ZIKS-1C, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, in 
21/08 popr.), in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) je Svet Mestne 
občine Kranj na ___ . seji dne __________ sprejel 
 
 
 

O D L O K 
o javnem redu v Mestni občini Kranj 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
          

1. člen 
 
S tem odlokom so predpisani ukrepi za: 
- varstvo javnega reda,  
- varstvo občanov in premoženja, 
- varstvo zdravja in čistoče. 
 
 
 

II. VARSTVO JAVNEGA REDA 
 

2. člen 
 

Na območju Mestne občine Kranj, je zaradi varstva javnega reda  prepovedano: 
1. prodajati pridelke ali izdelke zunaj tržnih prostorov brez ustreznega dovoljenja pristojnega 

občinskega upravnega organa, ko gre za prodajo na ostalih površinah; 
2. hranjenje kurilnega materiala (drv ipd.) ali gradbenega ali drugega podobnega materiala na 

javnih površinah.  
 
 

 
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA 

 
3. člen 

 
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano: 

1. na javni površini puščati nezavarovane, odprte ali nezadostno zaprte vodnjake, jame, jaške 
ali druge odprtine, kar bi lahko povzročilo nevarnost padca oziroma poškodbe; 

2. med vožnjo vstopati, izstopati ali se obešati na javna prevozna sredstva; 
3. puščanje, izpuščanje, odmetavanje, odlaganje, postavljanje tleče cigarete in druge ogorke 

na kraje, kjer bi to lahko ogrozilo varnost ljudi ali premoženja; 
4. puščanje, odmetavanje, odlaganje ali postavljanje žvečilnih gumijev na javnih krajih izven 

posod za odpadke oziroma lepljenje, kjer bi to lahko povzročilo poškodbe javne 
infrastrukture. 
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4. člen 
 

Lastniki, upravniki in uporabniki zgradb in njim pripadajočih zemljišč ter pooblaščeni izvajalci 
vzdrževanja javnih površin so dolžni: 

1. odstraniti začasne objekte, ograje, naprave ali predmete, ki ne služijo več svojemu namenu 
ali ogrožajo varnost ljudi na javni površini; 

2. obnoviti enostavne objekte, ograje, naprave in predmete, ali jih odstraniti, če niso primerni 
za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti in ogrožajo varnost 
ljudi in premoženja, pa niso pod posebno zaščito; 

3. ob poledici posipati pločnike oziroma druge površine za pešce s soljo, peskom ali 
žaganjem. 

 
 
 

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE 
 

5. člen 
 

Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano: 
 

1. hraniti živali (ptice ipd.) na javnih površinah, kjer to povzroča nesnago; 
2. stepati, zlivati ali metati z balkonov ali oken, karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža 

zdravje ljudi. 
 
 
 

OBVEZNOSTI IMETNIKOV PSOV IN DRUGIH ŽIVALI 
 

6. člen 
 
Ni dovoljeno voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev, v vozila javnega prometa, na 
tržnice, otroška ali športna igrišča, parke, na pokopališča in podobne javne površine, razen v 
primerih, ko je na tej površinah izrecno dovoljeno; 

 
 

7. člen 
 
Skrbnik živali je dolžan za živaljo počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen 
čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak skrbnik 
živali je v urbanem okolju dolžan uporabljati označene koše, ki so namenjeni takim odpadkom. 
 
 
  

V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
 

8. člen 
 
Za nadzor nad izvajanjem odloka so pristojni  medobčinski inšpektorji in medobčinski redarji. 
 
Za nadzor nad izvajanjem določb o prekrških iz 
- 2., 3.  in 4. točke 3. člena;  
- 1. točke 5. člena; 
- 6. ali 7. člen 
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so pristojni medobčinski redarji. 
 
 
Za nadzor nad izvajanjem določb o prekrških iz 
- 2. člena; 
- 1. točke 3. člena;  
- 4. člena; 
- 2. točke 5. člena; 
so pristojni medobčinski inšpektorji. 
 
 
 

VI. DOLOČBE O GLOBAH 
 

9. člen 
 
1. Za prekršek, določen v 2., 3.  ali 4. členu, se kaznuje: 
- pravna oseba z globo 1.400 EUR; 
- samostojni podjetnik-posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z globo 700 EUR. 
 
3. Posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek z globo 300 EUR, če se 
kršijo določila: 
- od 1. do 2. točke 2. člena; 
- od 1. do 3. točke 3. člena; 
- od 1. do 2. točke 4. člena. 
 
4. Posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek z globo 100 EUR, če se 
kršijo določila: 
- po 1. točki 2. člena; 
- po 4. točki 3. člena; 
- po 3. točki 4. člena; 
- od 1. do 2.  točke 5. člena; 
- 6. ali 7. člena. 

 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

10. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o javnem redu in miru v Občini Kranj (UVG, 
št. 11/1988, 1/1989 in URL RS, št. 17/1991, 64/1995) na območju Mestne občine Kranj. 
 
 

11. člen 
 

Odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 223-1/2010-46/16 
Datum:  
        

  Damijan Perne,  dr. med. spec. psih. 
ŽUPAN 

 


