NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
Odloka o javnem redu v Mestni občini Murska Sobota, ki obsega
1. Odlok o javnem redu v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 4/00, z dne 20.01.200),
2. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS št.
18/06, z dne 21.02.2006)
Številka:
Murska Sobota, dne

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec, univ.dipl.inž.grad.
ODLOK
o javnem redu v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za:
– varstvo javnega reda,
– varstvo občanov in premoženja,
– varstvo zdravja in čistoče,
– varstvo okolja in zunanje podobe kraja.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Mestne občine Murska Sobota, se mora obnašati
tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža
njihovega zdravja in premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje
in da ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana oziroma, ki ogrožajo
splošno varnost ljudi in javno moralo.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb,
posamezniki, ki storijo prekrške v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in posamezniki.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA
4. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota je s tem odlokom zaradi varstva javnega reda prepovedano:
1. prenočevanje v javnih prostorih in na javnih površinah,
2. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav
ali z vsiljevanjem prodaje artiklov, razen, ko je to posebej dovoljeno,
3. oglaševati in propagirati izdelke z uporabo zvočnih signalov, ki vznemirjajo občane,

4. ovirati ali motiti organizirane sprevode, javne shode, zborovanja, sestanke in javne prireditve,
5. metati petarde in druga pirotehnična ter eksplozivna sredstva, razen, če je to posebej dovoljeno,
6. puščati motorna vozila z delujočimi motorji v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš,
7. kakorkoli ovirati pešce na javnih površinah, ki so jim za to namenjene,
8. zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz
vodovodnih omrežij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja omejena.
5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. nameščati kakršnekoli naprave na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe
pristojnega organa,
2. uničiti, poškodovati ali odstraniti naprave, ki služijo javnemu namenu,
3. s kamenjem, žogami ali drugimi predmeti ogrožati varnost ljudi ali premoženja,
4. povzročiti splošno požarno nevarnost na travnikih, njivah, gozdovih, mestih, zelenih površinah in v
bližini objektov,
5. odlagati v posode za smeti in odpadke, žerjavico ali druge tleče odpadke, zažigati odpadke in kuriti ali
prenašati ogenj v bližini stavb, javnih cest in drugih objektov, kjer to lahko povzroči požar, ovira promet ali
moti okolico s smradom in dimom,
6. na kakršenkoli način onemogočiti dostop do hidrantov, javnega hidrantnega omrežja in k strugam
vodotokov,
7. namerno ovirati uporabo vode, plina, elektrike ali poškodovati telefonske, domofonske in RTV naprave,
8. uničiti, poškodovati ali neupravičeno odstraniti napisne table, reklamne table in druga javna znamenja,
9. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih in na drugih javnih površinah,
10. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali,
11. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na
javnih površinah ali ob cesti,
12. metati sneg na vozišča in pločnike, ter druge javne površine, tako da je ogrožen ali oviran promet
oziroma hoja pešcev,
13. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli predmete in material, kar bi ogrožalo ali oviralo
promet na njej, oziroma ogrožalo ali oviralo hojo pešcev,
14. puščati živali na javnih površinah brez nadzorstva ali jih puščati brez hrane, vode in zaščite pred

škodljivimi vremenskimi vplivi,
15. voditi pse in druge domače živali po zelenicah, parkih in drugih javnih površinah brez ustreznega
pripomočka za odstranjevanje njihovih iztrebkov,
16. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam objektov, na robnike pločnikov,
izložbe ali jih puščati na drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet,
17. med obratovalnim časom ovirati vstop v javne objekte in izstop iz njih,
18. odmetavati goreče cigarete in druge ogorke na kraje, kjer to lahko ogroža varnost ljudi ali premoženja,
19. na javnih kopališčih onesnaževati vodo ali poškodovati kopališke naprave ali opremo,
20. namerno motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na javnih kopališčih,
21. voziti kolo, kolo z motorjem ali motorno vozilo po pločnikih, igriščih, parkih in po drugih javnih
površinah, ki so namenjene samo za pešce, čeprav to s prometnimi znaki ni izrecno prepovedano,
22. izvajati kakršnokoli obliko športa (sankanje, smučanje, drsanje, kotalkanje, rolkanje ali igre z žogo) na
javnih cestah oziroma na drugih površinah, ki temu niso namenjene,
23. poškodovati ali odnašati vence, rože, sveče in druge predmete z grobov, spomenikov, spominskih
znamenj ali kakšnih drugih krajev, na katerih se pokopavajo umrli.
7. člen
Lastniki, uporabniki ali imetniki zemljišč, na katerih se nahajajo vodnjaki, mlake, gnojnične jame in
podobne jame, ki v nezavarovanem stanju ogrožajo varnost ljudi in premoženja, morajo te ustrezno pokriti
ali ograditi.
8. člen
Lastniki, upravljalci in uporabniki zgradb in njim pripadajočih zemljišč ter pooblaščeni izvajalci vzdrževanja
javnih površin so dolžni:
1. skrbeti, da so na zgradbah nameščeni in vzdrževani žlebovi za odtok meteornih voda, snegobrani in
podobne naprave povsod tam, kjer bi bila zaradi njihove opustitve ogrožena splošna varnost ljudi in
premoženja,
2. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, dohodov k objektom, kanalizacijskim jaškom in hidrantom do 8.
ure, po potrebi dnevno tudi večkrat in sproti odstranjevati ledene sveče,
3. ob poledici posipati pločnike, dohodne steze in poti s soljo, peskom ali drugo primerno snovjo. Kolikor
nastane poledica ponoči, morajo biti pločniki, dohodne steze in poti ustrezno posute do 8. ure,
4. posekati drevje, veje, grmovje in porezati živo mejo, ki ovira promet vozil in pešce na pločnikih in javnih
krajih, ali kazijo zunanji videz kraja,
5. odstraniti objekte, naprave in predmete, ki ne služijo svojemu namenu, ogrožajo varnost prometa in
ljudi, ali kvarijo videz kraja,
6. obnoviti ali odstraniti objekte, naprave in predmete, ki kvarijo videz kraja ali ogrožajo varnost ljudi in
premoženja in so še v uporabi.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

9. člen
Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. puščati neprečiščene odpadne vode v vodotoke, ribnike, vodnjake, gramozne in druge jame,
2. puščati greznice, gnojnične jame, odtočne kanale, posode s smetmi in odpadki in prostore za posode
za smeti in odpadke odprte ali nezadostno zaprte,
3. v kanalizacijske požiralnike odlagati predmete, s katerimi se ti lahko zamašijo ali poškodujejo,
4. v javnih kopališčih onesnaževati vodo ali uporabljati kopališke naprave in opremo na način, ki ne
ustreza njihovemu namenu,
5. izkopavati ali odnašati živalska trupla z mrhovišč, odnašati živalska trupla namenjena za zakop na
mrhovišča ali za predelavo v kafileriji, razpečavati ali kako drugače uporabljati meso takšnih živalskih
trupel,
6. polivati s fekalijami in gnojnico zemljišča v bližini stanovanjskih naselij in posebej na območju virov pitne
vode,
7. prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in druge predmete ob rekah, ribnikih, potokih in
studencih ter na območju virov pitne vode,
8. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice ali dvorišča v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v
nevarnost zdravje občanov,
9. stepati preproge, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje
občanov,
10. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako, da se s tem ogroža zdravje občanov,
11. kopati se v vodotokih in drugih stoječih vodah, za katere se ugotovi, da so higiensko oporečne ali kako
drugače predstavljajo nevarnost za ljudi,
12. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih v vozila javnega prometa, trgovske lokale in
druge javne lokale, tržnice, otroška igrišča, javna kopališča in na pokopališča, razen v primerih, ko je to
izrecno dovoljeno,
13. v strnjenih naseljih rediti živali, ki z smradom, hrupom ali kako drugače motijo okolico brez dovoljenja
inšpekcijskih služb,
14. hraniti živali (ptice ipd.) na javnih površinah, kjer to povzroča nesnago, smrad in moti občane,
15. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah ali drugih mestih,
16. v sušnem obdobju ter v obdobjih in na površinah, ko je to prepovedano z posebnimi predpisi gnojiti z
gnojnico,
17. na območjih, kjer je urejeno kanalizacijsko omrežje, odvajati odplake na druge površine,
18. prazniti greznice, ne da bi se vršil odvoz na čistilno napravo,
19. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah, ki moti okolico.

V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA
10. člen
Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja ni dovoljeno:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine ali na druge
kraje, ki za to niso določeni,
2. puščati ali odlagati dotrajana vozila, tehnične predmete in kosovne odpadke na javnih površinah, v
bližini stanovanjskih hiš, na dvoriščih, s čimer se kazi zunanji videz kraja,
3. pisati ali risati po fasadah ali zidovih zgradb, spomenikih, spominskih ploščah, pripravah in napravah na
športnih in otroških igriščih, javnih parkih in kopališčih, ograjah, drugih predmetih in javnih objektih, ki niso
za to namenjeni ali te kako drugače umazati,
4. trgati cvetja v parkih, na zelenicah in cvetličnih gredah in hoditi po zelenih površinah, kjer je to
prepovedano,
5. onesnaževati ali zasmetiti ulice, trge in javne ceste z blatom, zemljo, gnojem, žagovino, papirjem in
podobnimi snovmi, ki lahko ovirajo promet, pešce ali zasmradijo okolico in kazijo zunanji videz kraja,
6. opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč, vrtov, nasadov, poti, ograj in drugih objektov,
ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz kraja,
7. postavljati provizorične ograje, ki kazijo zunanji videz kraja in nameščati na ograje in žive meje bodečo
žico,
8. puščati motorna vozila, s katerih so odstranjene registrske tablice, vozila brez veljavne registracije in
huje poškodovana vozila na javni površini ali na površini, ki je last pravnih, civilnopravnih in fizičnih oseb in
predstavlja vir onesnaževanja okolja ali očitno kazi okolje.
11. člen
Upravljalci, ki so odgovorni za vzdrževanje čistoče na tržnih in drugih javnih prostorih, športnih igriščih,
avtobusnih postajališčih, v kioskih in trgovinah ter prireditelji javnih prireditev so dolžni:
1. skrbeti za čistočo na prostoru za katerega so zadolženi,
2. skrbeti za varstvo rastlinstva,
3. po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporabljene prostore počistiti,
4. po končani prireditvi prireditveni prostor vzpostaviti v prejšnje stanje.
12. člen
Postavljanje šotorov in avtomobilskih prikolic za bivanje in taborjenje, je dovoljeno le na zemljiščih, ki jih v
ta namen na svojem območju določi mestna občina.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
13. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja občinska inšpekcija in redarska služba.

VII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če krši določila:
– 1., 2., 4., 7., 8., 11., 13. in 19. točke 6. člena,
– 7. člena,
– 1., 4., 5. in 6. točke 8. člena,
– 1., 2., 3., 6., 7., 13., 16., 17., 18. in 19. točke 9. člena,
– 1., 2., 6. in 7. točke 10. člena,
– 3. in 4. točke 11. člena.
Z globo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka tega
člena.
15. člen
Z globo 60.000 SIT se kaznuje posameznik, če krši določila:
– 1., 2., 4., 7., 8., 11., 13. in 19. točke 6. člena,
– 7. člena,
– 1., 4., 5. in 6. točke 8. člena,
– 1., 2., 3., 6., 7., 13., 16., 17., 18. in 19. točke 9. člena,
– 1., 2., 6. in 7. točke 10. člena.
16. člen
Na kraju samem se kaznuje:
1. pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z globo
100.000 SIT,
2. posameznik in odgovorna oseba pravne osebe z globo 30.000 SIT, če kršijo določila
– 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke 4. člena,
– 3., 5., 6., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22. in 23. točke 6. člena,
– 2. in 3. točke 8. člena,
– 4., 5., 8., 9., 10., 11. 12., 14., 15. točke 9. člena,
– 3., 4., 5. in 8. točke 10. člena,
– 1. in 2. točke 11. člena,

– 12. člena.
VIII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o javnem redu in miru v Občini Murska Sobota
(Uradne objave, št. 29/79, 15/87, 10/89 in 19/90).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe Odloka o javnem redu v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS št. 18/06)
vsebujejo naslednjo končno določbo:
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

