
Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
57/94, 14/95), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 36/83, 42/85, popravek v št. 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list 
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 odločba US in 35/97) in 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list 
RS, št. 34/95) na 24. seji dne 27. oktobra 1997 sprejel 

O D L O K 
    o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru 

1. člen 

Tretji člen odloka o javnem redu in miru v Občini Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da 
glasi: 

“Mladoletniki so za prekrške po tem odloku odgovorni v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti 
mladoletnikov za prekrške.” 

2. člen 

V 4. členu odloka se v 1. točki drugega odstavka za besedo “varstvo” postavi pika, besedilo “poskrbi za oskrbo 
in vzgojo le-teh na javnih prireditvah ali gostinskih lokalih.” pa se črta. 

3. člen 

V 1. točki prvega odstavka 5. člena odloka se za besedo “pijače” črta besedilo “pred sedmo uro” in nadomesti 
z besedilom “mladoletnim in vinjenim osebam.” 

4. člen 

20. točka 7. člena odloka se dopolni z besedilom “spodkopavati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma 
z zemeljskimi deli povzročati nevarnost plazov;” 

5. člen 

22., 23. in 24. točka 7. člena se črtajo in nadomestijo z novo 22. in 23. točko, ki glasi: 
“22. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urbanih naseljih kot so npr. stanovanjski bloki in vrstne 

stanovanjske hiše, razen na obstoječih kmetijah, 
23. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez 

hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom.” 
    Drugi odstavek 5. člena odloka se črta. 

6. člen 

V prvem odstavku 9. člena se za 5. točko doda 6. točka, ki glasi: 
“6. v urbanih okoljih opuščati košnjo in čiščenje nezazidanih zemljišč.” 

7. člen 

V poglavju VI. kazenske določbe se črtajo 13., 14. in 15. člen ter nadomestijo s členi od 13 do 24: 

“13. člen 

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki krši določila: 
– 4., 7., 8., 9., 11. in 15. točke 5. člena odloka, 
– 11. in 12. točke 7. člena odloka, 
– 8. in 10. točke 8. člena odloka in 
– 3. in 5. točke 9. člena odloka. 
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in oseba, ki opravlja samostojno 

dejavnost, ki krši določila: 
– 8., 9. in 15. točke 5. člena odloka, 



– 8. točke 8. člena odloka in 
– 3. točke 9. člena. 
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z denarno kaznijo 5.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 

osebe. 

14. člen 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja samostojno 
dejavnost, ki krši določila 1. do 6. točke drugega odstavka 4. člena odloka. 
    Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z denarno kaznijo 5.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

15. člen 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki krši določila: 
    – 2., 5., 6., 10., 12., 14., 16. in 20. točke 5. člena, 
    – 4., 5., 6., 7., 8., 9., 15. in 18. točke 7. člena, 
    – 11. in 12. točke 8. člena, 
    – 1., 4. in 6. točke 9. člena, 
    – 1., 2. in 3. točke 10. člena. 

16. člen 

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in oseba, ki opravlja samostojno 
dejavnost, ki krši določila: 
    – 5., 6., 12., 14. 16. in 20. točke 5. člena, 
    – 1., 4. in 6. točke 9. člena in 
    – 1., 2. in 3. točke 10. člena. 
    Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z denarno kaznijo 10.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

17. člen 

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, ki 
krši določila: 
    – 13., 17., 18. in 20. točke 5. člena, 
    – 10., 17., 19., 21., 22. in 23. točke 7. člena, 
    – 14. in 15. točke 8. člena, 
    – 4. točke 10. člena in 
    – 11. člena. 
    Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se za prekrške navedene v prejšnjem odstavku kaznuje pravna oseba in 
oseba, ki opravlja samostojno dejavnost. 

18. člen 

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja samostojno 
dejavnost, ki krši določilo 1. točke 5. člena. 

19. člen 

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki krši določila: 
    – 1., 2., 3., 13., 14. in 16. točke 7. člena, 
    – 6. točke 8. člena in 2. točke 9. člena. 

20. člen 

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja samostojno 
dejavnost, ki krši določila: 
    – 1., 2., 13. in 16. točke 7. člena in 
    – 6. točke 8. člena. 
    Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 



21. člen 

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki krši določila: 
    – 20. točke 7. člena in 
    – 1., 2., 4., 5., 7., 9., 13. in 16. točke 8. člena. 

22. člen 

Z denarno kaznijo 70.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja samostojno 
dejavnost, ki krši določila: 
    – 20. točke 7. člena in 
    – 1., 2., 4., 5., 9., 13. in 16. točke 8. člena. 
    Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe.” 

23. člen 

Oseba pooblaščena za komunalni nadzor lahko denarne kazni iz 13. do 22. člena odloka izterja takoj na kraju. 

24. člen 

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga oseba pooblaščena za komunalni nadzor in 
oškodovanec.” 

8. člen 

16. člen odloka se črta, 17. člen pa postane 25. člen. 

9. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 004-24/97-112 
Šentjur pri Celju, dne 28. oktobra 1997. 
 Predsednica 
                                                                                                                                           Občinskega sveta 
                                                                                                                                       občine Šentjur pri Celju 
                                                                                                                                         Tatjana Oset, prof. l. r. 


