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ZADEVA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREJANJU ZELENIH POVRŠIN

PREDMET:

AMANDMA ŽUPANA

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15) in
95.člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/13)
posredujem naslednji

AMANDMA
k predlogu
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin – druga
obravnavava

V Odloku o urejanju zelenih površin (Uradni list RS, št. 85/02 in 31/05; v nadaljevanju: Odlok),
se v 15. členu pri enajsti alineji drugega odstavka pika na koncu stavka nadomesti z vejico in
doda nova dvanajsta alineja z naslednjo vsebino:
»–pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih prireditev:
1. mladoletnim osebam,
2. polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki so izraženi bodisi v
splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja.«
O b r a z l o ž i t e v:
Svetniška skupina SMC je dne 29.6.2015 posredovala predlog amandmaja z naslednjo vsebino:
»V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin (Uradni list
RS, št. 52/02 in 31/05) se v 15. členu pri enajsti alineji drugega odstavka pika na koncu stavka
nadomesti z vejico in doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi: »- mladoletnim osebam pitje
alkoholnih pijač«.«
Ravno tako je predlog amandmaja, na svoji 4. seji sprejela Komisija za statut in poslovnikz
naslednjo vsebino: »1. V preambuli odloka se za Zakonom o prekrških doda vejica ter doda nov
tekst, ki se glasi: »Zakon o omejevanju porabe alkohola Republike Slovenije (ZOPA/ Uradni list
RS, št. 15/2003).« 2. V Odloku o urejanju zelenih površin (Uradni list RS, št. 52/02 in 31/05) se
v 15. členu pri enajsti alineji drugega odstavka pika na koncu stavka nadomesti z vejico in
dodata nova dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita:

» - mladoletnim osebam pitje alkoholnih pijač,
- pitje alkoholnih pijač, katerega posledice so očitni znaki opitosti od alkohola pri polnoletnem
posamezniku.«
Navedene amandmaje so proučile strokovne službe Občinske uprave Mestne občine Novo
mesto in se z vsebino strinjajo. Velja pa poudariti, da predlog odloka, ki je v obravnavi,
obravnava prepoved pitja alkoholnih pijač na javnih mestih tako mladoletnim osebam, kakor tudi
polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki so izraženi bodisi v
splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja, razen v sklopu gostinskih
objektov ali javnih prireditev, kjer nadzora, skladno z Zakonom o omejevanju porabe alkohola
ne more vršiti občinski redar, temveč so za nadzor pristojni Zdravstveni inšpektorat RS,
Inšpektorat RS za delo, Tržni inšpektorat RS, Policija in Inšpektorat RS za šolstvo in šport.
Zaradi jasne in nedvoumne dikcije so strokovne službe Občinske uprave Mestne občine Novo
mesto predlagale besedilo, kot sledi iz vsebine amandmaja. S predlaganim besedilom
amandmaja bo občinski redarski službi omogočena jasna interpretacija pravnih norm odloka, s
čimer bo zagotovljen učinkovitejši in strokovnejši nadzor.
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POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.

