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Krsitve nedostojnega vedenja 
Zaradi krsitve nedostojnega vedenja lahko mestni redar ukrepa na podlagi 

prijave neposredne ugotovitve in izjave prijavitelja v primerih: 
• ce se je zaradi tega pocutil ogrozeno, vznemirjeno, razburjeno, osebne

zalitve ali je to skodovalo njegovemu ugledu ali ugledu uradne osebe

pri uradnem poslovanju,

• prepiranja, vpitja ali nedostojnega vedenja do uradne osebe pri

uradnem poslovanju,

• spolnega obcevanja, razkazovanja spolnih organov ali ponujanja
spolnih odnosov na vsiljiv nacin, ce s tern koga moti, ali pri ljudeh

povzroci vznemirjenje ali zgrazanje.

Beracenje na javnem kraju 
Beracenje na javnem kraju ni dovoljeno, kadar oseba na vsiljiv ali zaljiv nacin 
koga nadleguje z beracenjem za denar ali druge materialne dobrine. 

Mestni redar lahko ukrepa in osebi izrece globo v primeru, ko osebo zaloti na 
kraju dejanja. Za ukrepanje pa samo lastna zaznava ni dovolj, temvec mora 
biti podkrepljena z izjavami pric ali zrtev. 

Uporaba nevarnih predmetov 
Uporaba acetilena (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje na javnem 
kraju ni dovoljena, ce se s pokanjem povzroci vznemirjenje ali obcutek 
ogrozenosti. 

Pokanje se izjemoma dovoljuje v casu dolocenih praznikov, vendar se morajo 
upostevati varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih 
(Uradni list RS st. 38/05 in I 9/15). 

Lomi, Jaki 
in Ruso 
izruvali mlado 
drevo v parku 
Tivoli. 
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Kdaj gre za neupostevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb? 
Mestni redar lahko ukrepa in osebi izrece globo v primerih: 
• ce ta ne uposteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe, 

• ce se brez razlogov ali po njihovem preteku zadrzuje v prostorih 
drzavnega organa, prostorih samoupravne lokalne skupnosti ali nosilca 
javnih pooblastil in jih na opozorilo pristojnih oseb ne zapusti. 

Pristojnosti mestnih redarjev po Zakonu o zasciti zivali - ZZZiv 

(Uradni list RS, st. 38/13 - UPB, 21/18 - ZNOrg in 92/20) 
Mestno redarstvo v skladu z 42. clenom ZZZiv izvaja nadzor v primeru: 
• ce skrbnik psa na javnem meslu ni zagotovil fizicnega varstva psa, tako 

da je pes na povodcu. 

Skrbim za varnost ljudi in drugih iivali, zato je moj pes na sprehodu 

vedno pod nadzorom in na povodcu. 

Mestni redar lahko lastnika oziroma skrbnika psa po ZZZiv oglobi v 
visini 200 eurov v primeru, ce na javnem mestu ne zagotovi fizicnega 
varstva tako, da je pes na povodcu. 

Po ZJRM-1 lahko mestni redar lastnika oziroma skrbnika psa oglobi v 
visini 208,65 eurov tudi v primeru, ce s scuvanjem zivali povzroci 
obcutek strahu ali ogrozenosti. 

Druibeno odgovorna kampanja MOL »Clovek, cuvaj svoje mesto«, 
s katero opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma in poudarjamo pomen 
spostovanja nasega skupnega javnega prostora. 

Vee o pooblastilih, pristojnostih in delu Mestnega redarstva najdete na 
spletni strani Mestnega redarstva Ljubljana, 

https://www.ljubljana.si/sUmestna-obcina/mestna-uprava-mu
moUprekrskovna-organa/mestno-redarstvo/ 
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