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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07– uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF in 14/15–ZUUJFO), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11–uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14–odl. US in 
92/14– odl. US), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 16. 
člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 –uradno prečiščeno besedilo 
UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 14. redni seji dne 27. 01. 2016 sprejel  

O D L O K 

o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta odlok predpisuje obveznosti za osebe na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v 

nadaljevanju: MOSG), našteva prepovedi in predpisuje nadzor, ukrepe in sankcije.  

(2) Fizične in pravne osebe morajo spoštovati splošni red in skrbeti za urejenost okolja.  

2. člen 

Za prekrške storjene po tem odloku, so odgovorne osebe, ki storijo prekršek v skladu s zakonom, 

ki ureja prekrške . 

- prekršek storijo same;  

- so starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki mladoletnika v prekršku; 

- so lastniki ali vodniki živali v prekršku; 

- so uporabniki predmeta, s katerim je storjen prekršek.  

3. člen 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:  

1. javne površine oziroma javni kraj so površine, ki so namenjene javni rabi in so dostopne vsem 

pod enakimi pogoji;  

2. utrjene javne površine so površine namenjene pretežno pešcem (na primer: trgi, ploščadi, 

nadhodi in podhodi, sprehajalne poti, ipd);  

3. zelene javne površine so neutrjene, večinoma zatravljene ali drugače kultivirane površine, 

namenjene humaniziranju bivalnega okolja, javni rabi in so v javni lasti; 

4. objekti so stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe in gradbeni inženirski objekti v javni ali 

zasebni lasti. 

5. urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi (na primer: koši za odpadke, klopi, stojala za 

kolesa, ograje, naprave namenjene omejevanju dostopa, cestna in dekorativna svetila, igrala, športne 

naprave, rastlinska korita, zbiralnice ipd); 

6. trasa komunalnega voda je območje vgrajene cevi, kabla ali kinete, razširjeno za varovalni pas, 

namenjen vzdrževanju;  
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7. strnjeno naselje je območje vsaj petih bivalnih objektov, različnih lastnikov, med seboj oddaljenih 

manj kot 30 metrov; 

8. nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega; 

9. nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupine, s katerim povzroči vznemirjenje ali 

razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje 

ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju. 

10. prekomerno uživanje opojnih substanc je tisto, ki povzroči spanje, omotico, bruhanje, vpitje, 

agresijo, očitne motorične motnje ipd;  

11. ureditveno območje je območje celotne občine;  

12. bivalno okolje je območje za katerega je značilna pretežno stanovanjska izgradnja;  

13. centralni predel mesta je območje mestnega jedra katerega meje so določene z Odlokom o 

razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec, 

Uradni list RS, št. 9/94, 11/98 in 38/09;  

14. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali pravnih oseb;  

15. upravljavec je oseba, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne 

določi, se šteje za upravljavca lastnik sam;  

16. rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, nadaljnjo prodajo ali za druge 

gospodarske namene. 

II. OBVEZNOSTI 

4. člen 

(1) Obveznosti oseb na območju občine so:  

- skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih površin;  

- varovanje zdravja in premoženja;  

(2) Osebe na območju občine morajo skrbeti za higieno in urejen videz na za svoje aktivnosti 

uporabljenih javnih površinah in objektih. Morebitne degradacije nastale z uporabo javne površine 

ali objekta je potrebno vrniti v prvotno stanje oz. urediti stanje, v skladu s soglasjem lastnika ali 

upravljavca javnih površin oziroma objekta. Sanacija mora biti izvedena takoj oz. v upravičenih 

primerih najkasneje v enem mesecu. Po tem času sanacijo na stroške povzročitelja izvede 

pooblaščeni izvajalec občine.  

(3) Osebe so na območju občine so dolžne varovati premoženje, utrjene javne površine, zelene 

javne površine, objekte, urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri svojih aktivnostih uporabljajo. 

Morebitne poškodbe se odpravijo na stroške storilca.  

(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so locirani na ali neposredno ob javni površini 

morajo:  

- poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena tako, da bistveno ne odstopajo od urejenosti 

sosednjih zemljišč;  

- poskrbeti, da so na objektih nameščeni in ustrezno vzdrževani žlebovi in snegobrani;  



- dnevno iz objektov odstranjevati ledene sveče in sneg, ki lahko s svojim padcem poškoduje 

mimoidoče;  

- odstraniti drevesa oz. suhe veje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost 

mimoidočih ali njihovo premoženje.  

(5) Lastniki ali upravljavci javnih površin so dolžni na površinah namenjenih prometu vozil in 

pešcev dnevno čistiti sneg, ter s posipanjem preprečiti poledico.  

(6) Na javnih površinah in v objektih je treba upoštevati navodila upravljavca javne površine 

oziroma objekta. 

(7) Osebe so dolžne upoštevati navodila, odrejene zakonite ukrepe in odredbe uradnih oseb, ki 

izvajajo nadzor nad določili tega odloka.  

III. PREPOVEDI 

5. člen 

(1) Prepovedana so dejanja ali opustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine oz. 

javno dobro. 

(2) Na območju občine je prepovedano: 

1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz javnega 

vodovodnega omrežja v času, kadar pooblaščeni organi javno objavijo omejitev porabe vode; 

2. odmetavati odpadke na javne površine; 

3. kuriti vse vrste odpadkov, razen slame in drugih naravnih nenevarnih materialov, ki nastajajo v 

kmetijstvu in gozdarstvu; 

4. izlivati odpadne snovi na javne površine;  

5. izlivati meteorne vode na javne površine, če to povzroča nevarnost ali škodo; 

6. prati vozila, naprave ali predmete na bregovih, v strugah vodotokov ali na zaščitenih področjih 

vodnih virov;  

7. prati ali servisirati vozila na javnih površinah;  

8. uporabljati motorne škropilnice v strnjenih naseljih; 

9. izvajati posege na drevnini in drugih zasaditvah na javnih zelenih površinah brez soglasja lastnika;  

10. izvajati kakršnekoli posege na javnih površinah brez dovoljenja lastnika ali upravljavca; 

11. saditi rastline na javnih površinah brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča;  

12. odlagati sneg na vozišča, pločnike ter kolesarske steze; 

13. nadlegovati občane na javnih površinah in objektih;  

14. opravljati malo ali veliko potrebo, ali se drugače nedostojno vesti, prepirati ali vpiti na javni 

površini oziroma prepirati, vpiti ali nedostojno vesti do uradne osebe pri uradnem poslovanju, 

spolno občevati, razkazovati spolne organe ali na vsiljiv način ponujati spolne usluge in s tem koga 

motiti, povzročati vznemirjenje ali zgražanje ljudi ; 



15. namerno poškodovati napis ali oznako državnega organa, organa samoupravne lokalne 

skupnosti ali nosilca javnih pooblastil ali namerno raztrgati, zamazati ali na drug način poškodovati 

ali odstraniti uradno objavljeno odločbo (odločbe, sklepi) teh organov v času, ko takšna odločba 

učinkuje;  

16. vstopiti brez dovoljenja v objekt ali na javno površino, kjer je vstop prepovedan z odločitvijo 

občinskega organa in je prepoved vidno označena, ali se zadrževati v objektih državnega organa, 

objektih občine ali nosilca javnih pooblastil brez razloga ali po njihovem preteku časa uradnih ur;  

17. imeti nepokrite oz. nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke, izkope, prekope 

ali druge odprtine, ki predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi;  

18. prekomerno uživati alkoholne pijače in druge opojne substance, na javnih površinah in objektih 

izven gostinskih lokalov in prireditev;  

19. v parkiranih vozilih uporabljati akustične naprave, ki presegajo hrup motorja;  

20. zadrževati se na javnih površinah in v objektih namenjenih parkiranju;  

21. parkirati na javnih površinah motorna vozila izven za to določenih površin;  

22. puščati kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo na javnih površinah tako, da povzroča škodo, 

ovira promet vozil ali prehod pešcev;  

23. poškodovati ali odstraniti ograje, in druge naprave postavljene za preprečevanje gibanja; 

24. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico ali na drug nevaren način;  

25. kopati živali v vodotokih in jezerih na javnih površinah, kjer je prepoved označena; 

26. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;  

27. odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, golobe in druge prostoživeče živali na javnih 

površinah v centralnem predelu mesta, brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča;  

28. sprehajati in voditi živali na javnih površinah ali v objektih, kjer so prepovedane; 

29. uporabljati vrtne kosilnice ali druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne 

stroje, kladiva in žage v strnjenih naseljih ob nedeljah in praznikih. Prepoved ne velja za pripravo 

krme za domače živali in obdelavo kmetijskih površin. 

30. na vsiljiv ali žaljiv način nadlegovati z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine,  

31. uporabljati acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje, in s tem povzročati vznemirjenje 

ali občutek ogroženosti. Pokanje z naštetimi sredstvi je izjemoma dovoljeno v času določenih 

praznikov, vendar se morajo upoštevati varnostna navodila, ki jih predvideva zakon o eksplozivih; 

32. pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih površinah, razen na površinah, 

kjer je to dovoljeno; 

33. namenoma poškodovati, prevrniti, odstraniti ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe 

ravnati s spominskimi obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, 

javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na 

otroških površinah in podobne javne naprave; 



34. kampirati na javni površini, ki za to ni določena ali v nasprotju s pogoji, območjem in redom 

kampiranja določenim s predpisom občine, ali na zasebni površini brez soglasja lastnika ali 

posestnika. 

IV. JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE 

6. člen 

(1) Za vzdrževanje javnega reda na javnem shodu ali javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oz. 

prireditve, ki ga določi organizator. Taka oseba je dolžna poskrbeti:  

- da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne 

ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;  

- da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oz. javne prireditve opremljen z ustreznimi 

posodami za odpadke ter s sanitarijami; 

- da so parkirišča in sanitarije vidno označene;  

- da sta takoj po končani prireditvi prireditveni prostor in okolica očiščena, odstranjeni vsi za namen 

prireditve postavljeni objekti, prostor in okolica pa sanirana v stanje pred prireditvijo.  

V. POSEDOVANJE IN REJA ŽIVALI 

7. člen 

(1) Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na povodcu. Dolžina povodca mora biti takšna, 

da žival ne more priti v neželen stik z drugimi osebami in živalmi.  

(2) Vodnik živali je dolžan:  

- imeti žival ves čas pod nadzorom in jo obvladovati;  

- imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov in ga na zahtevo pristojnega organa občinske 

uprave tudi pokazati;  

- takoj odstraniti iztrebke. 

(3) V centralnih predelih mesta je reja rejnih živali prepovedana.  

VI. NADZOR 

8. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinsko redarstvo in pristojna občinska 

inšpekcija.  

(2) Uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad določbami občinskih aktov imajo pravico za zagotovitev 

varnosti, splošnega reda, premoženja, zdravja in čistoče, dajati občanom navodila in odredbe za 

prenehanje ali naložitev odprave posledic prekrškov, za katere so pristojni.  

(3) Osebe so dolžne ravnati po navodilih in odredbah iz prejšnjega odstavka.  

 

 

 



VII. SANKCIJE ZA PREKRŠKE 

9. člen 

(1) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 4. in 

5. odstavka 4. člena.  

(2) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 4. in 5. odstavka 

4. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov. 

(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 6. in 

7. odstavka 4. člena.  

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 6. in 7. odstavka 

4. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov. 

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 

3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31. in 34. 

točke. točke 2. odstavka 5. člena.  

(6) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 7., 

8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28. in 29. točke 2. odstavka 5. člena, 

njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.  

(7) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 6., 14., 

16., 17., 23., 26., 32. in 33. točke 2. odstavka 5. člena.  

(8) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 6.,17. in 23. točke 

2. odstavka 5. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov. 

(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo 30. točke 

2. odstavka 5. člena. 

(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1. 

odstavka 6. člena.  

(11) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1. odstavka 6. 

člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.  

(12) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2. 

in 3. odstavka 7. člena.  

(13) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2. in 3. odstavka 

7. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov. 

 

 

 



VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 

10. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Mestni občini 

Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 45/90 in 54/92).  

 

11. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št.: 007-0011/2015 

Slovenj Gradec, 27.1.2016 

Župan  
        Mestne občine Slovenj Gradec 

              Andrej Čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽITEV: 

Sedanji Odlok o javnem redu in miru v Mestni občini Slovenj Gradec je bil sprejet v letu 1990 in 

dopolnjen v letu 1992. V tem času se je spremenila oziroma je bila sprejeta obsežna državna in 

samoupravna lokalna zakonodaja, zaradi česar je potrebno navedeni odlok posodobiti in upoštevati 

problematiko, ki je aktualna v sedanjem obdobju. Odlok ureja odnose med uporabniki prostora 

Mestne občine Slovenj Gradec, predpisuje njihove obveznosti, našteva prepovedi in predpisuje 

nadzor, ukrepe in sankcije. 

1.Razlogi za sprejem in pravna podlaga: 

Občinska uprava je večkrat prejela pobude občanov za ureditev navedenih področij, vendar v 

vmesnem obdobju zakonodaja ni dopuščala občinam urejanja tovrstnih vprašanj. Z zadnjimi 

novelami Zakona o varstvu javnega reda in miru pa je to zopet možno. Odlok ureja zadeve, ki so 

za občane iz različnih razlogov moteče in jih je zato smiselno urediti. Pravne podlage za sprejem 

odloka so naslednje:  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12–ZUJF in 14/15–ZUUJFO), 

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11–uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14–

odl. US in 92/14– odl. US),  

- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06),  

- Statut Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 –uradno prečiščeno besedilo UPB-

2). 

2.Ocena stanja: 

Varstvo javnega reda je potrebno za nemoteno izvrševanje pravic in dolžnosti. Že sam Zakon o 

varstvu javnega reda in miru v splošnih določbah ureja varstvo javnega reda in miru ter določa 

ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju oz. površini ali v zasebnem 

prostoru ter hkrati določa sankcije za taka ravnanja. Odlok določa nekatere pravice, dolžnosti in 

prepovedi, ki z predmetnim zakonom niso urejene.  

3. Cilji in načela odloka:  

V predlaganem osnutku odloka se varuje splošni red, varstvo ljudi in premoženja, varstvo zdravja, 

čistoče in varovanje okolja, javnih površin in objektov na območju Mestne občine Slovenj Gradec, 

v kolikor ta področja niso urejena v zakonih in posameznih odlokih občine. Nadzor nad izvajanjem 

oziroma kršenjem določb predlaganega odloka bo izvajalo Medobčinsko redarstvo in Medobčinski 

inšpektorat Koroške. Odlok določa tudi globe za kaznovanje kršiteljev odloka. Cilj odloka je urediti 

področja, ki za večino posameznikov, ki sobivajo v lokalni skupnosti in so tako del specifične 

skupnosti, ki jo povezujejo določeni interesi, cilji, zadovoljevanje potreb in način življenja, lahko 

pomenijo moteč dejavnik oziroma moteče ravnanje, pri čemer pa lahko sankcioniranje v obliki 

opomina ali globe pripomore k večjemu zadovoljstvu in redu. Pri urejanju navedenega področja in 

odločanju o sankcioniranju določenih ravnanj se je potrebno zavedati, da gre za specifično 

področje, kjer prihaja do nenehne kolizije javnega in zasebnega interesa, kjer je na eni strani za 

sobivanje v lokalni skupnosti nujna vzpostavitev določenih pravil in omejitev, na drugi strani pa se 

je potrebno zavedati tudi pravic posameznika, njegove pravice do zasebnosti in varstva zasebne 

lastnine kot ustavne kategorije. Cilj odloka je urediti bivanje ljudi v Mestni občini Slovenj Gradec 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2998


na način, da se čim manj posega v zasebnost posameznikov in da pri tem ne prihaja do zlorab 

predpisa, vendar se kljub vsemu zagotovi zadostno stopnjo splošnega reda.  

4. Ocena finančnih in drugih posledic Odlok o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec ne 

prinaša dodatnih finančnih obveznosti oziroma posledic, ki bi bremenile proračun občine. Finančni 

prilivi iz naslova plačila glob za storjene prekrške bodo prihodek občine. 

V predlogu odloka za drugo branje je predlagatelj upošteval mnenja oziroma sklepe pristojnih 

odborov in statutarno pravne komisije, ter sklep sprejet na seji Občinskega sveta in v tem smislu v 

predlog odloka, vnesel tudi posamezne obveznosti in prepovedi, ki so vsebovane v drugih predpisih 

s predmetnega področja. Na ta način je najbolj pereča problematika, ki jo urejajo posamezni 

področni predpisi, urejena in zbrana v enem predpisu samoupravne lokalne skupnosti. 

V predlogu odloka so predpisane sankcije za kršitve urejene v posebnem poglavju. 

Na seji Občinskega sveta je s strani svetnikov bila podana zahteva, da predlagatelj odloka, preuči 

možnosti za vključitev prepovedi emisij, ki izvirajo iz polivanja gnojevke, zvonjenja cerkvenih 

zvonov in kurjenja škodljivih materialov v individualnih stanovanjskih hišah. Predlagatelj je preučil 

zakonodajo v zvezi s posameznimi emisijami in ugotovil sledeče: 

1.VPRAŠANJE OMEJITVE GNOJENJA Z GNOJNICO  

Pravna podlaga: 

Predpis, ki ureja področje omejitev in prepovedi gnojenja z gnojnico ter ukrepe s tega področja: 

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 

113/2009 in 5/2013) – t.i. NITRATNA UREDBA, s katero je v naš pravni red v celoti 

implementirana Direktiva Sveta z dne 12. december 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z 

nitrati iz kmetijskih virov (91/676/EGS), t.i. nitratna direktiva. Omejitve iz Nitratne uredbe se 

nanašajo na  

a.) splošne časovne omejitve: 

-Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na zemljiščih brez zelene odeje prepovedano od 15. novembra 

do 15. februarja, razen na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje v določenih katastrskih občinah;  

-Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na zemljiščih z zeleno odejo prepovedano od 1. decembra do 

15. januarja, razen na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo v katastrskih občinah na Primorskem; 

b.) omejitve glede gnojenja na specifičnih vrstah tal, ki se jih ne sme gnojiti (prepoved gnojenja na 

poplavljenih in zamrznjenih tleh ter tleh prekritih s snežno odejo); 

c.) omejitve oziroma prepoved gnojenja na strmih površinah; 

d.) omejitve oziroma prepoved gnojenja glede na zajetje pitne vode (vnos gnojil v tla ali na tla in 

preoravanje trajnega travinja sta prepovedana v razdalji 100 m od objekta za zajem pitne vode, ki 

je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za območje okoli tega objekta s posebnimi 

predpisi ni določen vodovarstveni režim) in vodnih teles; 

Omejitve in prepovedi se torej nanašajo zgolj na varstvo voda – v uredbi so določene mejne 

vrednosti vnosa dušika iz kmetijskih virov v tla ali na tla in ukrepi za zmanjšanje oziroma 

preprečevanje onesnaževanja voda, ki ga povzročajo nitrati iz kmetijskih virov.  

V skladu z določbami Uredbe lahko kmetijska gospodarstva gnojijo kmetijska zemljišča z 

živinskimi gnojili le v količinah, ki ne presegajo mejnih vrednosti (170 kg N/ha kmetijskih zemljišč 



v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva). To pomeni, da kmetje po kmetijskih zemljiščih ne 

smejo polivati neomejenih količin gnojnice in gnojevke. Prav tako morajo kmetje gnojila uporabljati 

v skladu s potrebami rastlin po hranilih. Iz potreb rastlin po hranilih izhajajo določbe, ki se v nitratni 

uredbi nanašajo na časovne omejitve uporabe gnojil, torej na čas, ko rastline za svojo rast in razvoj 

hranil v obliki gnojil ne potrebujejo oziroma jih rabijo v zelo omejenih količinah, kar velja za pozno 

jesen in zimo. 

Stališče pristojnega organa odgovor MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR (MOP) – Št. 

0913-8/2015/1 z dne 25.5.2015 na vprašanje oziroma predlog postavljen preko spletnega portala 

predlagam.vladi.si št. 6655-114 z dne 26.3.2015: 

»V kolikor bi predpisali naj se kmetijska zemljišča gnojijo z gnojevko in gnojnico le takrat, ko dežuje, bi s tem 

lahko povzročili večje spiranje gnojevke in gnojnice v površinske vode oziroma s precejanjem v podzemne vode, kar 

bi privedlo do onesnaženja površinskih oziroma podzemnih voda. Prav tako je treba dodajati gnojila rastlinam 

takrat, ko jih rastline potrebujejo, torej je treba izbrati optimalni čas gnojenja glede na potrebe rastlin in ne na čas, 

ko dežuje. 

Predlog, naj se kmetijska zemljišča gnojijo samo ob določenih dneh oziroma naj strokovnjaki povejo kdaj je najbolj 

primeren čas za gnojenje in določijo točne dneve, npr. enkrat spomladi in enkrat pozno poleti, je strokovno 

nesprejemljiv. Ponovno poudarjamo, da je treba rastlinam dodajati hranila v obliki gnojil, ko rastline hranila rabijo 

za svojo rast in razvoj, kar se dogaja od začetka pomladi do sredine jeseni. Prav tako imajo različne rastline v 

različnih fazah rasti specifične potrebe po hranilih, zato se v sezoni rasti posamezne rastline gnoji večkrat (začetno 

gnojenje, dognojevanje), kar pomeni, da je nemogoče določiti točno določene datume gnojenja. 

Predlogu, da se kmetje določene vasi dogovorijo kdaj bodo gnojili in da vsi gnojijo naenkrat in da o tem obvestijo vse 

vaščane, sicer ne nasprotujemo in je to stvar dogovora kmetov in njihovih sovaščanov. Vendar pri tem spet 

poudarjamo, da lahko kmetje gnojijo samo v skladu s potrebami rastlin. Torej, če gre za iste vrste rastlin v istih 

fazah rasti se kmetje lahko dogovorijo, da ta kmetijska zemljišča gnojijo istočasno. 

Ne glede na navedeno se na Ministrstvu za okolje in prostor, v Direktoratu za okolje vodijo tudi aktivnosti v zvezi 

z rešitvami za zmanjšanje izpustov dušikovih spojin v zrak iz kmetijstva, v sklopu katerih se bodo poiskale ustrezne 

rešitve za zmanjšanje izpustov amonijaka prek ustreznih postopkov krmljenja rejnih živali, ustreznega skladiščenja 

živinskih gnojil in gnojenja z majhnimi izpusti v zrak, s čimer bo posredno zmanjšan tudi moteči smrad.«. 

Inšpekcijski nadzor: 

- Inšpekcija za okolje in naravo (z vidika varstva voda) 

- Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje (gnojenje) 

Inšpektorji, pristojni za kmetijstvo, prejmejo poleg prijav, da kmetje gonijo pozimi tudi veliko 

število prijav poleti predvsem zaradi smradu. Smrad je sicer kategorija, ki pri nas nima pravnih 

okvirjev, je pa lahko zelo moteče. Z Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje pojasnjujejo, da 

obstajajo dobre tehnike gnojenja, s katerimi se lahko zmanjšuje smrad – na primer, če se gnojevko 

takoj zadela na tleh, kjer se to da, se lahko bistveno zmanjša smrad, prav tako pomaga, če se gnoji 

v času, ko ni vetra. 

Zaključek: 

Posebnih predpisov, ki bi urejali izključno problematiko smradu v Sloveniji nimamo, prav tako je 

v odgovoru MOP izrecno navedeno, da priprava tovrstnih predpisov trenutno ni načrtovana. 

Trenutno torej ni pravne podlage, s katero bi lahko v predvidenem Odloku o splošnem redu v MO 

Slovenj Gradec kmetom z vidika smrada kot emisije omejili gnojenje z gnojevko. 



Viri: 

Direktiva Sveta o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (91/676/EGS) z 

dne 12. december 1991 

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 

113/2009 in 5/2013) 

http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/6655 

http://www.kmetzav-mb.si/Gnojenje_prepovedi_omejitve.pdf 

http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12029/6365/ 

 

2. VPRAŠANJE OMEJITVE ZVONJENJA CERKVENIH ZVONOV 

Pravna podlaga: 

Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in 

upravljanju okoljskega hrupa  Direktiva Komisije (EU) 2015/996 z dne 19. maja 2015 o določitvi 

skupnih metod ocenjevanja hrupa v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 

62/10) -  sprejeta na podlagi Zakona o varstvu okolja 

V Direktivi 2002/49 ES je hrup opredeljen kot nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo 

človekove aktivnosti, vključno s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v cestnem, železniškem 

in zračnem prometu ter naprave na območjih z industrijsko dejavnostjo, kot so na primer naprave, 

za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo emisije naprav, 

in ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega. Direktiva je v slovenski pravni red prenesena 

z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki hrup cerkvenih zvonov prav tako ne 

uvršča med vire hrupa.   

Stališče pristojnega organa: 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR in INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO IN 

OKOLJE 

Vloženi predlogi na Vlado RS glede zvonjenja preko spretnega portala predlagam.vladi.si: 

-predlog št. 827 z dne 07.06.2010: Vladi predlagam, da v Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa 

v okolju ponovno vnese tudi cerkveno zvonjenje ali da se ga enostavno prepove. 

-predlog št. 1872 z dne 02.06.2011: Predlagam, da se uvede omejitev cerkvenega zvonjenja z vsemi 

zvonovi med nedelovnimi dnevi, to je vikendom (sobota, nedelja) do 9 ure dopoldan. Zvonovi naj 

zvonijo enozvočno, kot ponoči do te ure, saj sedaj od 6. ure zjutraj tudi med vikendi cerkve zvonijo 

z vsemi razpoložljivimi zvonovi kot med delovniki, kar pa se mi ne zdi primerno, saj se ljudje ne 

morejo spočiti med vikendi, hrup katerega zvonovi ob teh urah proizvajajo pa je večji in daljši kot 

ostali hrup, kateri je po zakonu kazniv. Mislim, da to velja za vse stanovalce kateri prebivajo v 

bližnji okolici cerkva, in ne gre za nikakršno versko nestrpnost, temveč za čisto življenjsko situacijo 

in željo po izven delovnem počitku v jutranjih urah tudi na "vasi". 

Povzetek odgovorov na predloga in stališča Ministrstva in Inšpektorata:  

http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/6655
http://www.kmetzav-mb.si/Gnojenje_prepovedi_omejitve.pdf
http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12029/6365/


»Zvonjenja cerkvenih zvonov ne moremo šteti za nobenega od virov hrupa v skladu z določbami Uredbe. Zvok 

cerkvenih zvonov praviloma obremenjuje okolje kratkotrajno, ker običajno zvonjenje traja nekaj minut, kritična 

obremenitev pa je presežena v bližini cerkva le izjemoma, pa še takrat gre to preseganje predvsem na račun slabega 

prostorskega planiranja, na podlagi katerega se je izvedla neprimerna umestitev stanovanjskih stavb ali drugih stavb 

z varovanimi prostori v bližino cerkvenega zvonika. 

Na podlagi meritev se je izkazalo, da zvok cerkvenih zvonov običajno ne presega kritične vrednosti, določene za 

kratkotrajno obremenitev okolja s hrupom, zato mu ne moremo pripisati škodljivih učinkov na zdravje ljudi. Res 

pa je, da je lahko tudi zvok cerkvenih zvonov, tako kot to velja za zvok drugih glasbil, škodljiv za zdravje ljudi, 

če njegova zvočna moč (glasnost) presega kritične vrednosti kratkotrajne obremenitve z emisijo zvoka. Za kritično 

vrednost kratkotrajne obremenitve, to je obremenitve, ki traja neprekinjeno manj kot tri ure, se šteje obremenitev z 

zvočno močjo 80 dB. Tako visoka obremenitev zvoka glasbil se običajno dosega ob prireditvah v zaprtih prostorih, 

če je zvok glasbil ojačen z zvočnimi napravami. To pa prav tako velja za vse druge verske objekte, v katerih pri 

izvajanju verskih obredov morebiti prihaja do emisij zvoka v okolje ter bo ob nespremenjenih določbah uredbe veljalo 

tudi za verske objekte, zgrajene v prihodnosti.«. 

Državni sekretar na okoljskem ministrstvu Zoran Kus je pobudnikom pojasnil, da cerkveno 

zvonjenje ni hrup, temveč glasba: »Po nam znanih podatkih je podobno zvokom, ki nastajajo pri uporabi 

drugih glasbil, po frekvenčni sestavi pa je skladno s toni glasbene lestvice, kar pa za ljudi v splošnem ni nezaželeno 

ali moteče [...].« . 

Stališče, ki ga je MOP zavzelo v odgovoru na predlog Vladi št. 1872: »[…] je za primer cerkvenega 

zvonjenja in z njim povezanega hrupa, ki je lahko moteč za okoliške prebivalce, ustreznejša posamična obravnava 

in sporazumna rešitev med prizadetimi prebivalci in predstojnikom cerkve. Urejanje režima zvonjenja s predpisom 

in neodvisno od značilnosti zvonov in lokacije cerkve ne bi bila ustrezna odločitev.«. 

Inšpekcijski nadzor: 

 Inšpekcija za okolje in naravo. 

Zaključek: 

Tako slovenska kot tudi evropska zakonodaja zvonjenja ne obravnava kot emisijo hrupa, ampak 

kot glasbo – zvoke, ki nastajajo pri uporabi glasbil. Na podlagi mnenja MOP gre za kratkotrajno 

obremenitev (traja neprekinjeno manj kot 3 ure) in ker na podlagi opravljenih meritev običajno ne 

presega kritične vrednosti zvočne moči (glasnosti) 80 dB v aktualni zakonodaji ni pravne podlage 

za omejitev zvonjenja cerkvenih zvonov. 

Edina možna rešitev (na katero napotuje tudi MOP) je prizadevati si doseči sporazum s 

predstojnikom cerkva v MO Slovenj Gradec, s katerim se bi soglasno uredil režim zvonjenja. Ni 

pa mogoče tega storiti s splošnim podzakonskim aktom (odlokom). 

Viri: 

Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in 

upravljanju okoljskega hrupa. 

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (sprejeta na podlagi Zakona o varstvu okolja). 

http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/6418/null/answers 

http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/1872 

http://www.iko.gov.si/si/delovna_podrocja/hrup/vprasanja_in_odgovori/ 

http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/6418/null/answers
http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/1872
http://www.iko.gov.si/si/delovna_podrocja/hrup/vprasanja_in_odgovori/


 

3. VPRAŠANJE KURJENJA ŠKODLJIVIH SNOVI V INDIVIDULANIH HIŠAH  

Pravna podlaga: 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami); 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15), 

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/1996, 71/2000, 99/2001, 

17/2003), ki določa predvsem število meritev in način izvajanja meritev emisij dimnih plinov. 

 

Uredba loči med malimi in srednjimi kurilnimi napravami, pri čemer je: 

a.) mala kurilna naprava: kurilna naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč ter veznih 

elementov za odvajanje dimnih plinov skozi odvodnik in iz odvodnika dimnih plinov, če njena 

vhodna toplotna moč ne presega vrednosti, določene s to uredbo za male kurilne naprave (glej 5. 

člen Uredbe), 

b.) srednja kurilna naprava: kurilna naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč ne glede na vrsto 

uporabljenega goriva ter veznih elementov za odvajanje dimnih plinov skozi odvodnik in iz 

odvodnika dimnih plinov, če njena vhodna toplotna moč ne presega vrednosti, določene s to 

uredbo za srednje kurilne naprave (glej 6. člen Uredbe). 

Uredba nadalje določa katera so DOVOLJENA GORIVA: 

V mali kurilni napravi, razen v odprtem kaminu, se lahko uporabljajo (3. odst. 5. člena Uredbe): 

- trdno gorivo: 

 naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži) in lesni ostanki, ki 

nastajajo pri mehanski obdelavi naravnega lesa, če je delež mase vode v lesu na maso 

vlažnega lesa manjši od 20 odstotkov, razen če se uporabljajo v napravah, ki so po navedbah 

proizvajalca primerne za gorivo z večjo vsebnostjo vode; 

 briketi ali peleti iz naravnega lesa, če za njihovo proizvodnjo ni uporabljeno vezivo, razen 

veziva iz škroba, rastlinskega stearina, melase ali celuloznih vlaken; 

 premog ter briketi in koks iz premoga, če vsebnost celotnega žvepla ne presega 1 odstotek 

mase goriva; 

- tekoče gorivo: 

 plinsko olje v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva, ki 

je namenjeno uporabi kot gorivo za ogrevanje; 

 druge vrste tekočega goriva, kot so metanol, etanol in neobdelano rastlinsko olje in metil 

ester iz rastlinskega olja, če pri zgorevanju ne povzročajo višjih emisij kot plinsko olje; 

- plinasto gorivo:  

 zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin. 



V srednji kurilni napravi se lahko poleg trdnega goriva iz 1. točke tretjega odstavka 5. člena (trdna 

goriva malih naprav) kot gorivo uporabljajo tudi (2. odstavek 6. člena Uredbe): 

-ostanki biomase rastlinskega izvora iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona ter 

proizvodnje živil in pijač (v nadaljnjem besedilu: biomasni ostanki), če vsebnost katerakoli nevarne 

snovi v ostankih ne presega mejne vrednosti onesnaževala za več kot 25 odstotkov in so pri tem 

vsebnosti ostalih onesnaževal znotraj predpisanih mejnih vrednosti za ostanke iz onesnažene 

biomase iz priloge 4 te uredbe; 

-koks iz nafte; 

-premog ter briketi in koks iz premoga z vsebnostjo celotnega žvepla več kot en odstotek mase 

goriva, če je naprava opremljena z razžvepljevalno napravo; 

-vse trdno gorivo iz 5. in 6. člena Uredbe z deležem mase vode v gorivu na maso vlažnega goriva 

nad 20 odstotkov, če se uporabljajo v napravah, ki so po navedbah proizvajalca primerne za gorivo 

z večjo vsebnostjo vode. 

V srednji kurilni napravi, ki iz tekočega goriva proizvaja toploto za ogrevanje stavb, če je vhodna 

toplotna moč enaka ali večja od 5 MW in manjša od 50 MW v srednji kurilni napravi, ki delno ali 

v celoti proizvaja toploto za tehnološke procese (na primer priprava tople vode za tehnološke 

namene, pare ali vročega olja) ali posredno sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali 

materiala ter proizvodnjo elektrike, z vhodno močjo enako ali večjo od 1 MW, se lahko poleg 

tekočih goriv iz 2. točke tretjega odstavka prejšnjega člena kot gorivo uporablja tudi (3. odstavek 6. 

člena Uredbe): 

-emulgirani naravni bitumen in težko kurilno olje, če se uporabljata v skladu z določbami predpisa, 

ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva; 

-biogorivo, pridobljeno z biološko obdelavo odpadkov; 

-mast in olje iz živalskih stranskih proizvodov, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 

stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi 

Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 

2009, str. 1). 

V vseh srednjih kurilnih napravah se lahko poleg plinastega goriva iz 3. točke tretjega odstavka 5. 

člena kot gorivo uporabljajo tudi koksni plin, sintetični plin, rafinerijski plin, plin iz blata čistilnih 

naprav, odlagališčni plin, hlapi metanola in bioplin (4. odstavek 6. člena Uredbe). 

Inšpekcijski nadzor: 

Nadzor nad izvajanjem izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, glede 

posameznih področij pa še inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - 

področje požarne varnosti, inšpekcija, pristojna za zdravje - področje varovanja človekovega 

zdravja in tržni inšpektorat - področje cen. 

Zaključek: 

Pravno vprašanje se nanaša predvsem nad izvajanjem nadzora nad kurjenjem mokrega lesa, 

plastike, oblačil in drugih spornih snovi, ki povzročajo neznosen smrad in dim s strani občinskega 

redarstva.  



V zvezi s kurjenja plastike in ostalih škodljivih snovi, je Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in 

srednjih kurilnih naprav jasna in določa, da jih je prepovedano kuriti v malih kurilnih napravah. V 

predmetni uredbi so prav tako določene mejne vrednosti emisij iz malih in srednjih kurilnih naprav 

ter posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi v zrak za male kurilne naprave (mejne vrednosti emisije 

snovi iz malih kurilnih naprav, določitev goriv, ki se smejo kuriti v malih kurilnih napravah, ukrepi 

v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak, prilagoditev malih kurilnih naprav določbam uredbe). 

Glede nadzora nad izvajanjem določil Uredbe je v 24. členu izredno navedeno, da »Nadzor 

[…]opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, razen nad določbo 7.a člena [meritev 

onesnaževal v ostankih] in 21.a člena [dajanje na trg], ki ga opravlja tudi inšpekcija, pristojna za trg.« 

Kazni za prekrške pa so določene v 25. in 26. členu Uredbe. 

Torej gre v zvezi z postavljenim vprašanjem za pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za 

okolje in prostor, kamor naj (tudi po napotkih Ministrstva za okolje in prostor) občani oziroma 

krajani prijavljajo sume morebitnih kršitev. Občinsko redarstvo in Medobčinski inšpektorat tako 

nimata nobenih pooblastil in ne pristojnosti opravljanja nadzora. Tako ni podlage (in ne potrebe) 

po ureditvi vprašanja v občinskem odloku. 

Viri: 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/zrak/ 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/ 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. 

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje. 

 

 

Pripravila: Sašo Blatešič, univ.dipl.prav. in Vesna Mazgan, univ.dipl.prav. 

 

 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/zrak/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/

