
 
 

Številka: 90000-10/2020-16       k 9. točki   

Datum: 16. 10. 2020                                                                                      16. seje  

 

MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

 

Zadeva: Predlog za umik 9. točke dnevnega reda z naslovom »Predlog Sklepa o nezaželenem 

zbiranju paravojaških milic in nacionalističnih organizacij v Mestni občini Ljubljana« 
 

Spoštovani,  

 

na podlagi  94. člena Poslovnika  MS  MOL predlagamo umik 9. točke s  predlaganega  dnevnega  reda 

16. seje MS MOL z naslovom: »Predlog Sklepa o nezaželenem zbiranju paravojaških milic in 

nacionalističnih organizacij v Mestni občini Ljubljana«. 
 

Obrazložitev: Vsi prebivalci Ljubljane si želimo, da v naši državi vladata red in mir. Ob kršitvah 

javnega reda in miru imamo pristojne organe, ki skladno s svojimi pooblastili ustrezno ukrepajo. 

Svetniški klub NSi ocenjuje, da je predlog Svetniškega kluba Levice, naj Mestni svet sprejme sklep o 

nezaželenem zbiranju paravojaških milic in nacionalističnih skupin, nepotreben, saj gre zgolj za 

politično provokacijo, ki bi lahko v Mestnem svetu MOL izzvala neprimerno in grobo razpravo. 

Tovrstna neprimerna razprava je že bila videna v parlamentu s strani poslanca Levice. 
 

Državni zbor je sprejel dopolnitve Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A), ki opredeljuje, 

da je dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm ali signaliziranje, druge 

predmete, ki so po videzu podobni orožju, a se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo 

orožja, ne štejejo za orožje, prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati tako, da se vzbuja videz, da 

se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb. 
 

Odločeno je bilo, da je prepovedano nošenje navedenih oblačil, če posameznik vzbuja videz, da izvaja 

naloge uradnih ali vojaških oseb. Nov 11 a člen določa podrobneje določa uporabo maskirnih oblačil, 

uniform ali drugih oblačil, podobnih uniformi. Prvi odstavek 11.a člena se glasi: »Kdor nosi maskirna 

oblačila, uniformo ali oblačila, podobna uniformi uradnih ali vojaških oseb, in s svojim obnašanjem, 

ravnanjem, gibanjem in zadrževanjem na določenem javnem ali zasebnem kraju ali z uporabo opreme 

ali pripomočkov vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb, se kaznuje z globo od 500 do 

1.000 eurov.«  Tretji odstavek 11 a člena še podrobno opredeljuje, da »posameznik v skupini najmanj 

dveh oseb, ki nosi maskirna oblačila, uniformo ali oblačila, podobna uniformi uradnih ali vojaških 

oseb, in s svojim obnašanjem, ravnanjem, gibanjem in zadrževanjem na določenem javnem ali 

zasebnem kraju in z uporabo simbolov, grbov, zastav, ali z ustvarjanjem vtisa hierarhične ureditve 

skupine, ali uporabo vozil, na katerih so nameščene prepoznavne oznake, ali z uporabo opreme ali 

pripomočkov, vzbuja videz, da gre za policijsko ali vojaško silo, katere delovanje nima podlage v 

zakonu, se kaznuje z globo od 1.500 do 2.500 eurov.« 
 

Dopolnitve Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A), ki so bile objavljene v Uradnem listu 

Republike Slovenije (številka 139/2020) dne, 9. 10. 2020, bodo stopile v veljavo petnajsti dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. Iz navedenega izhaja, da je 9. točka dnevnega reda za obravnavo 

na seji mestnega sveta brezpredmetna.  
 

Lep pozdrav,     

  

 

Mojca Sojar l.r. 

Vodja Svetniškega kluba NSi  


