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PRAVNA OSNOVA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US,
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 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), 3. člen
Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20)
ter 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in
61/19)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem redu in miru v Občini Kamnik v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem redu in miru v Občini Kamnik.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
Občina Kamnik je leta 2011 sprejela Odlok o javnem redu in miru v Občini Kamnik (v
nadaljevanju: odlok), s katerim je na nivoju lokalne samouprave normirala področje in
predpisala ukrepe za vzdrževanje javnega reda in miru, varovanja zdravja, zunanjega videza
naselij in zelenih površin, ukrepe za varstvo ljudi in premoženja ter obveznosti lastnikov in

vodnikov domačih živali. Z istim odlokom je za nadzor nad izvrševanjem odloka pooblastila
nadzorni organ občinske uprave ter hkrati tudi sankcionirala kršitve odloka.
Praksa je skozi čas pokazala, da sprejeti odlok ne zajema dovolj širokega spektra rabe javnih
površin in obenem daje tudi premalo pooblastil za ustrezno ukrepanje v primerih, ko se te
površine uporabljajo v nasprotju s predpisi ali brez soglasja. S predlagano dopolnitvijo odloka
bi nadzorni organ občinske uprave dobil pooblastila, da bi na javnih površinah lažje vzpostavljal
red in ukrepal v primerih neupravičene rabe. V praksi se namreč vse pogosteje opaža
postavitev različnih predmetov in naprav na javne površine, ki pa v trenutno veljavnem odloku
niso dovolj natančno opredeljene. S predlaganimi dopolnitvami odloka želimo zajeti čim širši
spekter uporabe javnih površin in s tem posledično povečati učinkovitost upravljanja rabe
javnih površin ter v primerih neupoštevanja le-tega, urediti tudi nadzor.
Predlagana sprememba odloka se nanaša na dopolnitev 10. člena odloka, z dodatno 6. in 7.
točko, ki natančneje opredeljujeta neupravičeno rabo javnih površin in tako določata, da je
brez predhodnega soglasja Občine Kamnik prepovedana: postavitev kioska, prodajnega
kombija ali drugih premičnih gostinskih obratov; postavitev opreme, naprav, premičnih stojnic
ter drugih objektov; postavitev gradbenega odra; izvedba snemanja filma in oglaševalskih
spotov, ipd.; postavitev gostinskega vrta s pripadajočo opremo; prirejanje razstav ter
neupravičeno poseganje v javne površine, njihovo onesnaževanje ali poškodovanje.
Dopolnitev vsebuje tudi manjšo dopolnitev 16. člena odloka, ki se nanaša na možne načine
vzpostavitve v prejšnje stanje.
2. Cilji in načela odloka:
Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev tega odloka je, da se poveča učinkovitost opravljanja
nalog organov občinske uprave s področja upravljanja in rabe javnih površin.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka:
Sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka o javnem redu in mirune prinaša dodatnih finančnih
obveznosti, ki bi bremenile Občino Kamnik.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog odloka:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 15. 6. 2021 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik«.
5. Razlogi za sprejem po skrajšanem postopku:
Ker gre za vsebinsko manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, predlagatelj predlaga,
da se predlog odloka obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Matej Slapar
ŽUPAN
Priloga:
- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini
Kamnik
- besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe in
dopolnitve

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15
- ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 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), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru
(Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
50/15, 20/17 in 61/19), je Občinski svet Občine Kamnik na …… seji dne …….. sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v občini Kamnik (Ur. l. RS št. 106/11) se 10. člen spremeni
tako, da se po novem glasi:
»Zaradi varovanja zunanjega videza naselij in javnih površin je prepovedano:
1. postavljanje šotorov, bivalnikov, avtodomov ali avtomobilskih prikolic za bivanje ali kako
drugačno prenočevanje ali bivanje na javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah,
2. deponiranje drv ali drugih predmetov ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da se ovira
javni prehod,
3. odlaganje lesa, kosovnih in gradbenih odpadkov ali kateregakoli drugega materiala
trajnega značaja na javne površine,
4. prevračanje, prestavljanje ali onesnaževanje klopi, ograj ali drugih naprav in urbane
opreme na javnih površinah ali ob javnih poteh,
5. nameščanje urbane opreme na javnih površinah brez predhodnega soglasja Občine
Kamnik,
6. brez predhodnega soglasja Občine Kamnik na javnih površinah: postaviti kiosk, prodajni
kombi ali druge premične gostinske obrate; postavitev opreme, naprav, premičnih stojnic ter
drugih objektov; postavitev gradbenega odra; izvedba snemanja filma in oglaševalskih spotov,
ipd.; postavitev gostinskega vrta s pripadajočo opremo; prirejanje razstav,
7. neupravičeno poseganje v javne površine, njihovo onesnaževanje ali poškodovanje.«
2. člen
Na koncu 2. odstavka 16. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Nadzorni organ občinske uprave lahko tudi odredi vzpostavitev v prejšnje stanje ali drugačno
sanacijo javne površine, v kolikor, vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, tudi po drugi osebi
in na stroške povzročitelja.«

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
10. člen
Zaradi varovanja zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano:
1. postavljanje šotorov, bivalnikov, avtodomov ali avtomobilskih prikolic za bivanje ali kako
drugačno prenočevanje ali bivanje na javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah,
2. deponiranje drv ali drugih predmetov ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da se ovira
javni prehod,
3. odlaganje lesa, kosovnih in gradbenih odpadkov ali kateregakoli drugega materiala
trajnega značaja na javne površine,
4. prevračanje, prestavljanje ali onesnaževanje klopi, ograj ali drugih naprav in urbane
opreme na javnih površinah ali ob javnih poteh,
5. nameščanje urbane opreme na javnih površinah brez predhodnega soglasja Občine
Kamnik.

16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojni nadzorni organ občinske uprave,
ki tudi izreka globe v skladu z določili tega odloka.
Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da
ugotovljene nepravilnosti kršitelj odpravi v postavljenem roku, odredi pa lahko tudi druge
ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

