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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu

Zadeva:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU
JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Namen:

Obravnava in sprejem v 2. obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 90/98,
127/06 in 38/10)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 59/12)
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB-8, 21/13 in 111/13)
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15)

Pripravljavec gradiva: Občinski inšpektorat in Urad za prostor
Poročevalec:

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepov:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval predlog sprememb in
dopolnitev Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo
mesto in ga sprejel v drugi obravnavi.

Gregor MACEDONI
ŽUPAN

PRILOGE:
1. Obrazložitev pripravljavca.
2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni
občini Novo mesto.
3. Zapisnik z javne obravnave.
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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu
ZADEVA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH
POVRŠIN V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

PREDMET:

OBRAVNAVA IN SPREJEM V 2. OBRAVNAVI NA OBČINSKEM SVETU

1. UVOD
Mestna občina Novo mesto ima od leta 2005 sprejet Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v
Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: Odlok), ki je bil leta 2010 spremenjen in dopolnjen.
Odlok in njegove spremembe in dopolnitve sta objavljena v Uradnem listu RS, št. 76/05 in 39/10.
2. OBRAZLOŽITEV
Razlog za pripravo obravnavanih sprememb in dopolnitev Odloka Mestna občina Novo
mesto je želja po zagotovitvi varnega okolja vsem prebivalcev Mestne občine Novo mesto ne
glede na njihove navade in starostne skupine. V zadnjih letih se je namreč povečalo uživanja
alkohola na javnih mestih, posledično pa tudi kaljenja javnega reda in miru in onesnaževanje
okolja, predvsem v mestnem jedru in njegovi neposredni okolici. V obravnavane spremembe
in dopolnitve je umeščena vsebina, ki bo podlaga za preventivno delovanje, opozarjanje in
ukrepanje občinskega inšpektorata v primeru pitja alkoholnih pijač na javnih površinah in z
njim povezanega motenja javnega reda in miru.
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto v splošnih določbah (drugi
odstavek 1. člena) določa, da urejanje in čiščenje javnih površin po odloku obsega urejanje,
vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto. Nadalje je v 5. členu
odloka določeno, da se za javne površine štejejo ulice, pločniki, trgi, avtobusna postajališča,
parkirišča, tržnice, površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih, dostopne poti, dovozi in
parkirni prostori ob javnih površinah.
Prepovedana dejanja na javnih površinah so določena v 21. členu odloka, in sicer se poleg že
določenih prepovedi, navedenih v veljavnem odlokom in njegovi spremembi in dopolnitvi, doda
alineja »pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih
prireditev«. Nadzor nad dejanji vršijo občinski redarji Mestne občine Novo mesto (priloga 1:
predlog odloka).
Predlagane spremembe in dopolnitve Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini
Novo mesto so bile obravnavane na 7. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
28.5.2015, v prvi obravnavi.

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je z namenom informiranja javnosti, dne 2.6.2015
organizirala novinarsko konferenco, na kateri so bili prisotni komandir policijske postaje, ravnatelj
Ekonomske šole Novo mesto in direktor Centra srednjih šol Novo mesto, predstavnica Gimnazije
Novo mesto ter specialistka za javno zdravje pri Nacionalnem inštitut za javno zdravje, ki so
obravnavane spremembe in dopolnitve odloka strokovno podprli.
Glede na pripombe delovnega telesa Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, Komisije za
statut in poslovnik je Občinska uprava Mestne občine Novo mesto dne 10.6.2015 organizirala javno
obravnavo odloka. Javna obravnava, je potekala dne 10.6.2015 ob 14.00 uri v sejni dvorani Mestne
občine Novo mesto, na Rotovžu. Obravnave so se udeležili trije predstavniki Občinske uprave
Mestne občine Novo mesto, ter šest predstavnikov zainteresirane javnosti in političnih strank
(priloga 2: Zapisnik z javne obravnave). Prisotni so na obravnavi podali svoja mnenja in predloge.
Občinska uprava je takoj po javni obravnavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto omogočila,
na pobudo svetnice ga. Nine Jakovljević, podajo komentarjev na predlagane spremembe in
dopolnitve odloka.
Povzetek pripomb z javne obravnave:
Pripombe svetnice ga. Jakovljević:
- pobuda o organiziranju javne obravnave in možnost podaje komentarjev na spletni naslov
Mestne občine Novo mesto je bila upoštevana;
- pripomba o spremembi terminologije »pitje alkoholnih pijač« z besedno zvezo »popivanje
več kot dveh enot« ni bila upoštevana, saj je Občinska uprava Mestne občine Novo mesto
mnenja, da je v predlogu odloka, ki je posredovan v 2. obravnavo na Občinski svet Mestne
občine Novo mesto, predlagana terminologija jasna in ne dopušča dvomov, kar je
pomembno za nadzor;
- predlog o uporabi alkotestov, ki bi jih uporabljali radarji pri izvrševanju nadzora ni bil
upoštevan, saj uporaba alkotesta ni predpisana, predvsem z vidika meje promilov.
Zaključek javne obravnave in komentarjev, podanih na spletni naslov Mestne občine Novo mesto:
Zainteresirana javnost je, bodisi na javni obravnavi, bodisi s podajo komentarjev na spletni strani
Mestne občine Novo mesto, podajala zgolj mnenja o predlagani spremembo odloka. Konkretnih
predlogov, z izjemo svetnice ga. Nine Jakovljević, ni bilo.
3. VPLIV NA PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVO MESTO
S sprejetjem odloka, ob izrekanju kazni, ima odlok za posledico povečanje prihodkov proračuna
Mestne občine Novo mesto.
4. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval predlog sprememb in dopolnitev
Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto in ga sprejel v
drugi obravnavi.

Pripravila:
mag. Lidija PLUT,
PODSEKRETARKA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Priloga:
1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni
občini Novo mesto.
2. Zapisnik z javne obravnave.

Stran 2 od 2

PREDLOG
Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06, 38/10), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 59/12), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11–UPB-8,
21/13 in 111/13) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 7/13 in 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ______. seji dne ______ sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v
Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
76/05 in 39/10; v nadaljevanju: Odlok), se v 21. členu pri šesti alineji pika na koncu stavka
nadomesti z vejico in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»–pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih prireditev.«
2. člen
V 25. členu se besedilo »350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 evrov«.
3. člen
V 26. členu se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 evrov«.
4. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 evrov«.
5. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil 8., 9., 10., 13., 16., 17., 18., 19. člena ter druge, tretje, pete in
šeste alineje 21. člena tega odloka opravljajo občinski inšpektorji Mestne občine Novo mesto.
Nadzor nad izvajanjem določil 12. člena ter prve, četrte in sedme alineje 21. člena tega odloka
opravljajo občinski redarji Mestne občine Novo mesto.«
6. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenskem uradnem listu.
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ZAPISNIK
JAVNE OBRAVNAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH POVRŠIN V MONM
IN
ODLOKA O UREJANJU ZELENIH POVRŠIN

Pričetek: ob 14.06 uri.
Prisotni:
Predstavniki MONM: dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica OU
mag. Janez Zore, vodja Občinskega inšpektorata
mag. Lidija Plut, Urad za prostor
Priloga: seznam prisotnih
Uvodoma je ga. direktorica OU predstavila vsebino in predmet sprememb in dopolnitev tako
Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v MONM, kot sprememb in dopolnitev Odloka o
urejanju zelenih površin. Ga. Direktorica je povedala, da je pobudo za javno obravnavo
sprememb in dopolnitev obeh odlokov podala občinska svetnica MONM, ga. Nina Jakovljević.
Ravno tako je ga. direktorica prisotne seznanila, da je bila 2.6.2015 organizirana novinarska
konferenca, na kateri so bili prisotni komandir policijske postaje, ravnatelj Ekonomske šole Novo
mesto in direktor Centra srednjih šol Novo mesto, predstavnica Gimnazije Novo mesto ter
specialistka za javno zdravje pri Nacionalnem inštitut za javno zdravje. Vsebina novinarske
konference je bila predstavitev vsebine nameravanih sprememb in dopolnitev obeh odlokov in
problematika pitja alkoholnih pijač. Ravno tako je ga. direktorica poudarila, da so prisotni na
novinarski konferenci obe predlagani spremembi z vidika stroke podprli in pozdravili ravnanje
Mestne občine Novo mesto. Ga. direktorica je še poudarila, da je namen obeh sprememb in
dopolnitev odlokov opozorilo mladim, da je uživanje alkohola nezdravo. Mestna občina Novo
mesto se je za obravnavane spremembe in dopolnitve odlokov prvenstveno odločila zaradi
opozarjanja mladih, nikakor pa ne v prvi vrsti zaradi sankcioniranja.
Razprava
1. Ga. Nina Jakovljević, stranka Solidarnost
Pripombe in pobude ga. Nine Jakovljević so se nanašale na:

-

podan je bil predlog Občinski upravi MONM, da omogoči na spletni strani MONM, pod
javnim naznanilom za javno obravnavo, komentiranje vsebine sprememb in dopolnitev
obeh odlokov;
izraženo je bilo mnenje, da gre z obravnavanima spremembama in dopolnitvama
odlokov za pretiran poseg v zasebnost posameznika;
predlog politične stranke Solidarnost je bila, da se besedna zveza, ki je predlagana v
obeh spremembah in dopolnitvah odlokov »pitje alkoholnih pijač« nadomesti z besedno
zvezo »popivanje več kot dveh enot«;
ga. Jakovljevič je citirala članek g. Brkiča in komentirala komentar iz 24 ur;
v razmislek OU je podala pobudo za nadzor odlokov z uporabo alkotestov;
prvi del razprave je bil zaključen s strani ga. Jakovljevićeve z vprašanjem: »Kaj bo storil
redar, ko bo videl, da se nekdo opoteka, v roki pa nima alkoholne pijače?«

2. G. Janez Planinšek
Razprava g. Planinška se je nanašala na:
- izpostavil je, da je nepomembno ali navedena odloka zajemata pojma »popivanja«
oziroma »pitje«, pač pa mora biti pomembno sporočilo odloka, da je problematika pitja
alkohola med mladimi velika, kar ima za posledico kaljenje javnega reda in miru ter
predvsem »nasmetena« okolica;
- problematika pitja alkohola je predvsem pri mladih, starih od 16-19 let;
- na koncu razprave je g. Planinšek pozdravil dejanje MONM.
3. Ga. Mateja Kovačič, stranka SMC
Ga. Kovačič je v razpravi izrazila mnenje:
- da predlagane spremembe in dopolnitve obeh odlokov ne bodo rešile problematike pitja,
saj pitje ni problematično, temveč so problematične njegove posledice;
- v obeh odlokih je že veliko prepovedi, težava odlokov pa je, da ni nadzora nad odloki;
4. G. Janez Planinšek
V razpravi je predstavil primer mesta Ptuj, kjer tak odlok že imajo, ki ima pozitivne posledice.
Izrazil pa se svoje mnenje, in sicer, da sta predloga sprememb in dopolnitev obeh odlokov
legitimna, občina se zaveda, da problema uživanja alkohola med mladimi z odlokoma ne bo
rešila, gre pa za simboliko. Iz razprave je g. Planinšek razbral, da je stroka dala občini pogum,
da je na pravi poti.
5. Ga. Mirjam Žnidaršič, svetovalna delavka na CSŠ
Izrazila je svoj pogled na obravnavano problematiko, in sicer, da je potrebno programsko
delovati na preventivi in mlade osveščati, kot to počne skupina LAS.
6. G. Borut Škerlj, stranka SMC
V razpravi je poudaril, da je bistveno bolj pomembna preventiva. Stranka SMC predloga obeh
sprememb in dopolnitev odlokov ne bo podprla, saj se tako ne rešujejo socialni in družinski
problemi. Otroci, ki so zunaj in delajo težave, so ogledalo svojih staršev. Predlagani spremembi
in dopolnitvi odlokov sta po mnenju g. Škerlja pretirani poseg v človekove pravice. Ravno tako
je podal pripombo, da na spletu ni omogočena razprava. Na koncu je g. Škerlj izrazil mnenje, da
ima občina že vso pravno podlago za ukrepanje, vendar tega ne izvaja.
7. G. Marko Dvornik; stranka NSi
G. Dvornik je povedal, da je občina odgovorna za svoje površine. Nadalje je izrazil mnenje, da
sta predlagani spremembi in dopolnitvi odlokov oziroma terminologija (»pitje«) enostavni, kar je
nedvoumno razumljivo. Predlagal je, da se radarji pri svojem nadzoru najprej poslužujejo
opozoril, šele nato sankcionirajo. Izrazil je tudi svoje mnenje, da ne gre za mlade, ki so
usmerjeni v različne dejavnosti, katerih pa je v MONM dovolj.
8. G. Janez Zore, MONM
Naloga občinskega redarstva bo zagotovo preventivne narave in ne sankcioniranje.
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9. Ga. direktorica OU je prisotnim povedala, da bo na spletni strani MONM omogočeno
podajanje komentarjev.
10. Zaključek
Prisotni so podali na koncu še svoja mnenja, in sicer ga. Jakovljevićeva je povedala, da naj
MONM ponovno preuči možnost nadzora odlokov z alkotestom, kakor tudi prouči uporabljeno
terminologijo, in sicer v razmislek »prepoved popivanja z znaki očitne alkoholiziranosti«. G.
Planinšek je izrazil podporo spremembam in dopolnitvam obeh odlokov, ga. Žnidaršič je podprla
preventivo, stranka SMC pa je proti predlaganim spremembam in dopolnitvam.
Zaključeno: ob 15.15 uri.

Zapisala:
mag. Lidija PLUT, l.r.
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