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Zadeva: Zagotavljanje javnega reda na otroskih igriscih 

Na seji sveta Mestne obcine Kranj (MOK) 25.1.2017 je bilo izpostavljeno vprasanje 
zagotavljanja javnega reda na otroskih igriscih, zato podajamo informacijo 0 resevanju 
tega vprasanja. 

Zagotavljanje javnega reda na otroskih igriscih med drugim obravnava: 

Kazenski zakonik (KZ-1); 
Zakon 0 varstvu javnega reda in miru (ZVJRM-1); 
Odlok 0 urejanju in ciscenju javnih zelenih povrsin v Mestni obcini Kranj (v 
nadaljevanju odlok); 
Odlok 0 javnem redu v Mestni obcini Kranj (v nadaljevanju odlok JR MOK). 

KZ-1 v 220. cl.doloca kaznivo dejanje Poskodovanje tuje stvari, ki ga stori kdortujo stvar 
poskoduje, unici ali napravi neuporabno. Predpisana je denarna kazen ali zapor do dveh 
let oz. zapor do petih let, ce je povzrocena skoda velika. Za obravnavo je pristojna 
policija. 

ZVJRM v 16. cl. kot prekrsek doloca ravnanje, ko kdo namerno poskoduje, prevrne, 
odstrani ali kako drugace v nasprotju z namenom uporabe ravna z objekti jayne 
infrastrukture, ki so med drugim tudi igrala na otroskih povrsinah in podobne jayne 
naprave. Za prekrsek je predpisana globa od 50.000 do 100.000 tolarjev (preracunano 
v EUR). Za nadzor je pristojno obcinsko redarstvo in policija. Razlika med prekrskom po 
tem clenu in kaznivem dejanju opisanem v prejsnjem odstavku je v tem, da gre pri 
kaznivem dejanju za poskodovanje, ki stvar napravi nerabno in gre za hujso "6bliko 
kaznivega ravn~nja. 

Odlok v 10. cl. na obmocju otroskih igrisc prepoved.uje ustavljanje, parkiranje, voznjo s 
kolesi, motornimi vozili ter delovnimi stroji. Prepoveduje tudi unicevanje, mehansko 
poskodovanje infrastrukturnih objektov, ki so namenjeni rabi zelenih povrsin in otroskih 
igrisc ter odstranjevanje in pcslikavo komunalne opreme z grafiti. Za krsitev js 
predpisana globa 300 EUR, za nadzor pa so pristojni obcinski redarji in inspektorji 
Medobcinskega inspektorata Kranj (MIK). 



Odlok JR MOK kot prekrsek v 5. tocki I. odstavka 3. cl. doloca popivanje na javnih krajih 
zunaj prostorov, ki so doloceni za tocenje alkoholnih pijac. Za krsitev je predpisana globa 
100 EUR, za nadzor so pristojni obcinski redarji MIK. 

Navedene dolocbe dajejo zadostno pravno podlago za ustrezno preprecevanje in 
sankcioniranje nezelenih ravnanj na otroskih igriscih in drugih rekreativnih ter podobnih 
povrsinah. Obstajajo sicer se druge zakonske dolocbe, ki se ticejo posameznih kaznivih 
ravnanj (pretepanje, nedostojno vedenje ipd.), vendar so zgoraj opisane najpogostejse 
krsitve, ki se pojavljajo na otroskih igriscih. 

MIK bo permanentno dnevno opravljal nadzore omenjenih povrsin in ukrepal skladno 5 

pristojnostmi, hkrati pa bomo na MOK zagotovili, da se bodo poskodovana igrala sproti 
popravljala oziroma zamenjala z novimi, saj pogosto pray zanemarjena lastnina (objekti, 
plakati, igrala, smetnjaki, zidovi ipd.) pri posamezniku vzbudi obcutek, da zanjo ni 
nikomur mar, zaradi cesar se lazje odloci za njeno poskodovanje. 
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