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ODLOKA O OBVEZNOSTIH LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV NA
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PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkvenjak
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkvenjak
VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKA - 68. člen Poslovnika
Občinskega sveta Občine Cerkvenjak (združena prva in druga obravnava)
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 –
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in
5/21 – odl. US), in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 16. redni seji dne 2. 6. 2021, sprejme
Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Cerkvenjak v eni
obravnavi (združena prva in druga obravnava).

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 –
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in
5/21 – odl. US), in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 16. redni seji dne 2. 6. 2021, sprejel

ODLOK
o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine
Cerkvenjak
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa obveznosti lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine
Cerkvenjak, omejitev gibanja psov in način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih mest
z iztrebki psov.
(2) Pravice in dolžnosti lastnikov in skrbnikov psov po tem odloku veljajo za fizično ali pravno
osebo, ki je lastnik psa, ji je pes zaupan v varstvo ali ima psa na kakršenkoli način v posesti.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. »lastnik psa« je fizična ali pravna oseba, ki je v centralnem registru psov navedena kot lastnik
in ima v zvezi s tem pravice in obveznosti, ki so določene s predpisi, ki urejajo zaščito živali;
2. »skrbnik psa« je fizična ali pravna oseba, ki odgovarja za psa, ne glede na to, ali je njegov
lastnik ali zanj le skrbi. Skrbnik zapuščenega psa je imetnik zavetišča oziroma občina, če ne
zagotovi zavetišča;
3. »javna 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;
4. »javno mesto« je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru,
razen površin, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi;
5. »zavetišče« je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenega
psa;
6. »nevaren pes« je poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival, tudi pes, ki je ugriznil
človeka oziroma žival. Za nevarne pse se ne štejejo:
- službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti;
- psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno
zemljišče, ki je na vhodu označeno z opozorilnim znakom;
- psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med veterinarskimi posegi;
- psi, ki še niso dopolnili devet mesecev starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum
skotitve psa pa je bil vnesen v centralni register psov že pred ugrizom;
7. »pes pomočnik invalidov« je pes, ki je šolan ali je v postopku šolanja za pomoč invalidom in
spremlja invalidno osebo ali svojega trenerja;
8. »pes vodič slepih« je pes, ki je šolan ali je v postopku šolanja za vodenje slepih in spremlja
slepo ali slabovidno osebo ali svojega trenerja.

II. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV
3. člen
Lastnik ali skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na
povodcu.
4. člen
(1) Lastniki ali skrbniki psov morajo z javnih površin sproti odstranjevati pasje iztrebke.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka je lastnik ali skrbnik psa dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni
pribor (npr. vrečka, rokavica ipd.) za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati
pooblaščeni uradni osebi nadzornega organa.
(3) V ta namen Občina Cerkvenjak na določenih javnih mestih postavi koše za iztrebke. Vsak
lastnik ali skrbnik psa je dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za
pasje iztrebke oziroma tam, kjer teh ni, koše za komunalne odpadke.

III. OMEJITEV GIBANJA PSOV
5. člen
(1) Psov ni dovoljeno voditi na:
otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno - varstvenih ustanov,
pokopališča,
športna igrišča,
javne prireditve,
druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za pse, ki ne spadajo med nevarne in so na
povodcu ter opremljeni z nagobčnikom, če jih pri svojem delu uporabljajo in vodijo pooblaščene
osebe policije, vojske ali civilne zaščite, ter pse pomočnike invalidov in pse vodiče slepih oseb.
(3) Površine iz pete alinee prvega odstavka tega člena občina označi s posebnimi oznakami.

IV. NADZOR
6. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojen prekrškovni organ Skupne občinske
uprave Maribor, Medobčinsko redarstvo.
Postopek pri prekrškovnem organu vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba
Medobčinskega redarstva.

V. KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
(1) Z globo 150 EUR se za prekršek kaznuje lastnika ali skrbnika psa, ki je fizična oseba, če:
z javnih mest sproti ne odstrani pasjih iztrebkov;
psa vodi na otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov, pokopališča, javne
prireditve in druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami, pa ne gre za primer iz
drugega oziroma tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje pravno osebo.
(3) Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorno osebo
pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Za vse obveznosti lastnikov in skrbnikov psov, ki niso urejene s tem odlokom, se za kaznovanje in
nadzor nad njihovim izvajanjem neposredno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zaščito živali in
ostalih predpisov s tega področja.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
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OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM ODLOKA:
Pravna podlaga za sprejem Odloka o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju občine
Cerkvenjak je v naslednjih predpisih:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
3. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 –
ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), ki v tretji alineji prvega odstavka predvideva, da se prekrški
lahko določijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti.
- V osmem odstavku 17. člena Zakona o prekrških je določeno:
»Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se lahko predpiše samo globa v določenem
znesku:
o za posameznika od 40 do 1.250 eurov;
o za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, od 100 do 30.000 eurov;
o 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;
o 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.«
-

-

7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo,
123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A), ki med druge lastne vire financiranje občin prišteva tudi
prihodke od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih
javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki ureja posamezno dajatev, ali s
predpisom, izdanim na podlagi zakona.
Statut Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016).

2. NAMEN IN CILJI ODLOKA:
Namen sprejetja tega odloka je določiti obveznost ravnanj lastnikov in skrbnikov psov na območju
Občine Cerkvenjak ter način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih površin z iztrebki
psov na območju občine. Kot je že večkrat bilo zaznano, nekateri lastniki psov za njimi ne
vzdržujejo čistoče na javnih površinah. Dopuščajo, da njihovi psi onesnažujejo z svojimi iztrebki
športno igrišče in njegovo okolico ter druge javne površine. Velikokrat pa so ti psi brez nadzora,
spuščeni, in lahko povzročijo strah pri posameznih ljudeh, še posebej pri ranljivih skupinah ljudi.
Cilj sprejetja odloka je izboljšanje stanja v zvezi s pospravljanjem pasjih iztrebkov na javnih mestih
in preprečitev sprehajanja psov brez nadzorstva.
3. FINANČNE POSLEDICE:
Strošek označitve z ustreznimi oznakami vseh javnih površin, po katerih je prepovedano voditi
pse. V primeru ugotovljenih kršitev, so globe prihodek proračuna Občine Cerkvenjak.

