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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 zelenih površin in ga sprejel v prvi obravnavi.

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

PRILOGE:
1. Obrazložitev pripravljavca,
2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin.
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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu
ZADEVA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREJANJU ZELENIH POVRŠIN

PREDMET:

OBRAVNAVA IN SPREJEM V 1. OBRAVNAVI NA OBČINSKEM SVETU

1. UVOD
Mestna občina Novo mesto ima od leta 2002 sprejet Odlok o urejanju zelenih površin, ki je bil leta
2005 spremenjen in dopolnjen. Odlok in njegove spremembe in dopolnitve sta objavljena v
Uradnem listu RS, št. 85/02 in 31/05.
2. OBRAZLOŽITEV
Ker je v Mestni občini Novo mesto, predvsem v mestnem jedru in njegovi neposredni okolici, v
obdobju zadnjih treh let moč zaznati povečano zadrževanje mladostnikov na javnih mestih in
uživanje alkohola, ter posledično kaljenja javnega reda in miru, se je Občinska uprava Mestne
občine Novo mesto odločila, da v obravnavani odlok umesti vsebino, ki bo podlaga za ukrepanje
občinskega inšpektorata v primeru pitja alkoholnih pijač na javnih površinah in z njim povezanega
motenja javnega reda in miru.
Odlok o urejanju zelenih površin v drugem odstavku 1. člena določa, da urejanje zelenih površin po
odloku obsega urejanje, vzdrževanje in varstvo zelenih površin na območju Mestne občine Novo
mesto tako, da se ohrani zasnova in funkcionalnost zelenih površin ter da se ohrani estetski videz
in urejenost zelenih površin. Nadalje 3. člen v prvi alineji določa, da so zelene površine po odloku
javne zelene površine.
Prepovedana dejanja na javnih zelenih površinah so določena v 15. 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 mestni redarji Mestne občine Novo mesto.
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 zelenih površin in ga sprejel v prvi obravnavi.

Pripravila:
mag. Lidija PLUT,
PODSEKRETARKA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

mag. Janez ZORE,
VODJA OBČINSKEGA INŠPEKTORATA

Priloga:
1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin.

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), 6. 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 zelenih površin
1. člen
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, ki se glasi:
»– pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih prireditev.«
2. člen
V prvem in drugem odstavku 33. člena se besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom
»500 evrov«.
3. člen
V prvem in drugem odstavku 34. člena se besedilo »60.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100
evrov«.
4. člen
V 35. členu se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 evrov«.
5. člen
V 36. členu se besedilo »60.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 evrov«.
6. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil 9., 10., 11. in 13. člena ter prvega odstavka in četrte, pete, sedme,
devete, desete in enajste alineje drugega odstavka 15. člena ter prvega odstavka in tretje ter
četrte alineje drugega odstavka ter druge alineje tretjega odstavka 17. člena tega Odloka
opravljajo občinski inšpektorji Mestne občine Novo mesto.
Nadzor nad izvajanjem določil prve, druge, tretje, šeste, osme in dvanajste alineje drugega
odstavka 15. člena ter prve in druge alineje drugega odstavka ter prve alineje tretjega odstavka
17. člena tega Odloka opravljajo mestni 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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