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OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 

 
 
 
 
Zadeva:  Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec, 2. obravnava 
 
 
Občinski svet Občine Rogatec je na svoji 14. redni seji, dne 23.12.2021, obravnaval predlog 
Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec in ga po podrobnejši predstavitvi vsebine 
ter vzrokov za sprejem slednjega, sprejel v prvi obravnavi.  
 
V vmesnem času Občina Rogatec ni prejela predlogov za morebitne spremembe in dopolnitve, 
zato predlog odloka v enaki vsebini predlagamo Občinskemu svetu Občine Rogatec, v sprejem v 
drugi obravnavi. 
 
 
Pripravila:  
Maja Kampoš Čuček 
višja svetovalka I 
 

Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r. 
                                                                                                      ŽUPAN 
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2. obravnava 
 
 
Na podlagi 21. 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. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 
70/06 in 139/20), 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 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) 
je Občinski svet Občine Rogatec na ___________ redni seji dne __________________ sprejel 

 
 

O D L O K  
o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

1) S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, za varovanje ljudi in 
premoženja ter zdravja in okolja, obveznosti skrbnikov domačih živali ter varovanje javnih površin 
v Občini Rogatec. 

 
2) Odlok določa tudi prekrške in globe zanje, ki jih izreka pristojni nadzorni organ. 

 
3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 

moški spol. 
 

2. člen 
 

Vsakdo je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali 
počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da ne opušča dejanj, ki 
so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana. 

 
 

3. člen 
 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:  

- upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne 
določi, se šteje za upravljavca lastnik sam; 

- naselje po tem odloku je območje, ki obsega zemljišča, pozidana s stanovanjskimi in drugimi 
stavbami ter gradbeno inženirskimi objekti in dajejo videz strnjenega naselja; 

- skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki odgovarja za žival, ne glede na to, ali je njen lastnik 
ali zanjo le skrbi. 

 
 

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU 
 

4. člen 
 

1) Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se, na nedovoljen način motita javni red in mir ter 
vznemirja občane in druge prebivalce. 

 
2) Zaradi varstva javnega reda in miru je prepovedano:  

 
1. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z neposrednim zbiranjem podatkov proti njihovi volji, 

proti volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s 
prodajo predmetov ali storitev; 
 



 
2. prenočevati po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v 

zapuščenih vozilih, v zapuščenih objektih, v prostorih večstanovanjskih objektov, ki za to niso 
namenjeni in drugih za to neprimernih prostorih;  

 
3. metati predmete, če se s tem moti, vznemirja ali ogroža varnost ljudi in premoženja;  

 
4. od ponedeljka do sobote, od 22.00 do 06.00 ure zjutraj, ter ob nedeljah in dela prostih 

praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave, vrtalne in brusne 
stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, če koga to moti. Prepoved 
ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, 
vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah) ali za pripravo krme za domače živali 
in obdelavo kmetijskih površin. 
 

5. člen 
 

1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na 
zemljišču v lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda 
oziroma prireditve, ki ga določi organizator.  

 
2) Vodja iz prejšnjega ostavka je dolžan:  

1. poskrbeti za red, čistočo ter za varnost na prireditvenem prostoru; 
2. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti, odstraniti postavljene objekte in ostale naprave 

ter prireditveni prostor zapustiti v stanju, kot je bilo pred prireditvijo;  
3. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z 

ustreznimi posodami za odpadke ter s prenosnimi stranišči. 
 
 

III. VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA 
 

6. člen 
 

Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:  
1. sajenje ali gojenje rastlin v taki bližini javne površine ali zgradbe, da rastline povzročajo škodo 

na javni površini ali zgradbi ali z rastjo ovirajo njeno uporabo;  
2. poškodovanje drevja, grmičevja ali cvetja na javnih zelenih površinah ali javnem kraju;  
3. izvajati kakršnekoli posege na javni površini ali v javnih prostorih brez soglasja občine - 

povzročitelj nedovoljenega posega je dolžan javno površino na svoje stroške vzpostaviti v 
prvotno stanje; 

4. uporabljati javne zelene površine za pridelavo kmetijskih pridelkov, razen v primerih, ko je to 
predvideno s prostorskimi akti in na podlagi izdanega dovoljenja lastnika;  

5. prislanjanje koles, skirojev, mopedov ali motornih koles k stenam javnih zgradb. 
 

 
IV. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI 

 
7. člen 

 
Skrbniki živali so dolžni na javnih površinah in na površinah ob večstanovanjskih objektih za njimi 
počistiti živalske iztrebke in jih v ustrezni vrečki odložiti v zabojnike ali koše, ki so namenjeni za 
živalske iztrebke ali v zabojnike ali koše za ostale komunalne odpadke, v primeru, da na določenem 
območju ni zabojnika ali koša za živalske iztrebke.  
 
 

V. VAROVANJE ZDRAVJA IN VAROVANJE OKOLJA 
 

8. člen 
 
1) Zaradi varstva zdravja in okolja je prepovedano:  

1. pranje in popravljanje avtomobilov, motorjev, kmetijske mehanizacije ob vodotokih, na 
vodovarstvenih območjih in drugih javnih površinah, razen tam, kjer je to posebej dovoljeno;  

 
 



 
2. iztepanje, izlivanje ali metanje z balkonov, oken ali zasebnih nepremičnin karkoli na javne 

površine;  
3. praznjenje vsebine kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic izven 

posod oziroma prostorov, namenjenih za ta namen; 
4. kuriti odprti ogenj v naseljih ali izven naselij na način, da se dim ali smrad širi na stanovanjska 

območja, razen v času praznika dela; 
5. izvajati dela na način, ki povzroča prašenje okolice;  
6. v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami ali ročnimi škropilnicami tako, da 

škropivo odnaša na sosedovo zemljišče; 
7. kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije. 

 
2) Zaradi varovanja zdravja in okolja so lastniki in posestniki stavbnih zemljišč dolžni poskrbeti, da so 

zemljišča očiščena, urejena in redno vzdrževana zaradi zatiranja agresivnih oziroma strupenih 
plevelov ter zatiranja rastlinskih bolezni, škodljivcev, parazitov, podgan, kač ipd.. 

 
 

VI. VARSTVO JAVNIH POVRŠIN 
 

9. člen 
 
1) Zaradi varstva javnih površin je prepovedano:  

1. deponiranje drv ali drugih predmetov ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da je oviran 
promet ali hoja po javnih površinah; 

2. nameščanje urbane opreme na javnih površinah brez predhodnega soglasja Občine Rogatec. 
 

2) Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb ter lastniki in posestniki 
nepozidanih stavbnih zemljišč so dolžni odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in 
listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost 
mimoidočih ali njihovo premoženje. 

 
VII. NADZOR 

 
10.   člen 

 
1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajata medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki tudi 

izrekata globe v skladu z določili tega odloka (prekrškovni organ). 
 

2) Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da ugotovljene 
nepravilnosti kršitelj odpravi v določenem roku, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni 
za odpravo nepravilnosti. 

 
 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
 

11.  člen 
 
1) Z globo 1.000,00 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki: 
- vznemirja, moti ali nadleguje občane z neposrednim zbiranjem podatkov, izvaja propagando 

ali nadleguje s prodajo predmetov ali storitev (1. točka 2. odstavka 4. člena); 
- od ponedeljka do sobote, od 22.00 do 06.00 ure zjutraj, ter ob nedeljah in dela prostih 

praznikih uporablja naprave, ki koga motijo (4. točka 2. odstavka 4. člena); 
- kot organizator javne prireditve ali javnega shoda ne poskrbi za ukrepe iz 2. odstavka 5. člena; 
- sadi ali goji rastline v taki bližini javne površine ali zgradbe, da rastline povzročajo škodo na 

javni površini ali zgradbi ali z rastjo ovirajo njeno uporabo (1. točka 1. odstavka 6. člena);  
- poškoduje drevje, grmičevje ali cvetje na javnih zelenih površinah ali javnem kraju (2. točka 1. 

odstavka 6. člena); 
- izvaja kakršnekoli posege na javni površini ali v javnih prostorih brez soglasja občine (3. točka 

1. odstavka 6. člena); 
 
 
 



 
- uporablja javne zelene površine za pridelavo kmetijskih pridelkov (4. točka 1. odstavka 6. 

člena); 
- ravna v nasprotju z 8. členom; 
- ne izvede ukrepov za očiščena, urejena in redno vzdrževana zemljišča, kot to določa 2. 

odstavek 8. člena; 
- deponira drva ali druge predmete ob fasadah (1. točka 1. odstavka 9. člena); 
- namešča urbano opremo brez soglasja (2. točka 1. odstavka 9. člena); 
- ne odstrani dreves ali drugih predmetov, ki ogrožajo varnost drugih (2. odstavek 9. člena). 

 
2) Z globo 300,00 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 

pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.  
 

3) Z globo 200,00 evrov se kaznuje posameznik, ki: 
- prenočuje v objektih, ki niso temu namenjeni (2. točka 2. odstavka 4. člena); 
- meče predmete (3. točka 2. odstavka 4. člena); 
- kot vodja javne prireditve ali javnega shoda ne poskrbi za ukrepe iz 2. odstavka 5. člena; 
- sadi ali goji rastline v taki bližini javne površine ali zgradbe, da rastline povzročajo škodo na 

javni površini ali zgradbi ali z rastjo ovirajo njeno uporabo (1. točka 1. odstavka 6. člena);  
- poškoduje drevje, grmičevje ali cvetje na javnih zelenih površinah ali javnem kraju (2. točka 1. 

odstavka 6. člena); 
- izvaja kakršnekoli posege na javni površini ali v javnih prostorih brez soglasja občine (3. točka 

1. odstavka 6. člena); 
- uporablja javne zelene površine za pridelavo kmetijskih pridelkov (4. točka 1. odstavka 6. 

člena); 
- prisloni kolo, skiro, moped ali motorno kolo k steni javne zgradbe (5. točka 1. odstavka 6. 

člena); 
- ne počisti živalskega iztrebka, kot to določa 7. člen; 
- ravna v nasprotju z 8. členom 
- ne izvede ukrepov za očiščena, urejena in redno vzdrževana zemljišča, kot to določa 2. 

odstavek 8. člena; 
- deponira drva ali druge predmete ob fasadah (1. točka 1. odstavka 9. člena); 
- namešča urbano opremo brez soglasja (2. točka 1. odstavka 9. člena); 
- ne odstrani dreves ali drugih predmetov, ki ogrožajo varnost drugih (2. odstavek 9. člena). 

  
 

IX. KONČNA DOLOČBA 
 

12. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
 
 
Št. …. 
Rogatec, dne  

Župan  
            Občine Rogatec  

Martin Mikolič 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


