Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) zaradi varovanja zdravja
in življenja občank in občanov ter z namenom preprečitve širjenja bolezni ter določil prvega
odstavka16. člena Ustave Republike Slovenije, 21. ter 65. člena Zakona o lokalni
samoupravi, 2. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 3. člena
Zakona o prekrških, Odredbe, s katero odrejam zaprtje vseh gostinskih obratov, ki gostom
nudijo le jedi in pijače, trgovin in drugih lokalov, ki izvajajo storitvene dejavnosti, pri katerih
ni mogoče preprečiti osebnega stika med zaposlenimi in strankami, na območju Mestne
občine Maribor, številka 181-2/2020-10, z dne 14. 3. 2020, 35. in 37. člena Statuta Mestne
občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014 in 12/2019), 126. člena Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Maribor (MUV št. 8/2005, 11/2001,12/2011-popr., 8/2014, 4/2015,
25/2018, 10/2019 in 18/2019 ) je župan Mestne občine Maribor, 14. 3. 2020 sprejel

ODLOK
o določitvi prekrškovnih postopkov glede izvrševanja Odredbe št. 181-2/2020- z dne
14. 3. 2020 o zaprtju vseh gostinskih obratov, ki gostom nudijo le jedi in pijače,
trgovin in drugih lokalov, ki izvajajo storitvene dejavnosti, pri katerih ni mogoče
preprečiti osebnega stika med zaposlenimi in strankami, na območju Mestne občine
Maribor

1. člen
Župan Mestne občine Maribor je dne 14. 3. 2020 sprejel Odredbe, št. 181-2/2020-10, z dne
14. 3. 2020 o zaprtju vseh gostinskih obratov, ki gostom nudijo le jedi in pijače, trgovin in
drugih lokalov, ki izvajajo storitvene dejavnosti, pri katerih ni mogoče preprečiti osebnega
stika med zaposlenimi in strankami, na območju Mestne občine Maribor (v nadaljevanju
Odredba), skladno s 3. členom Zakona o prekrških pa sprejema predmetni odlok zaradi
določitve prekrškovnih postopkov za izvedbo Odredbe.

2. člen
Izvajanje Odredbe bodo nadzirale pristojne inšpekcijske službe Mestne občine
Maribor, katere lahko izrekajo vse ukrepe za zagotovitev izvajanja določb Odredbe.
Pristojna inšpekcijska služba Mestne občine Maribor je prekrškovni organ za prekrške
Odredbe.
V primeru ugotovljenih kršitev Odredbe, lahko pristojne inšpekcijske službe odredijo
takojšnje zaprtje obrata in izrekajo globe v skladu s tem odlokom.

3. člen
Za kršitev določil Odredbe se določi globa v višini 10.000 (deset tisoč) eurov za pravno
osebo, 5.000 (pet tisoč) eurov za odgovorno osebo pravne osebe, 5.000 (pet tisoč) eurov
za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan sprejetju.
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