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JAVNIH POVRŠIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO
I.

UVOD

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 12. seji dne 16.02.2012 sprejel Predlog
Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto v I.
obravnavi. Na sejah delovnih teles in na seji Občinskega sveta so bile na predloţen predlog
podane pripombe in predlogi, do katerih so se občinska uprava in ţupan opredelili tako, kot
je navedeno v nadaljevanju.
II. OBRAZLOŢITEV K PRIPOMBAM IN PREDLOGOM
1. Pripombe na sejah delovnih teles:
1.1 Odbor za komunalo in promet
-

Odbor za komunalo in promet predlaga, da se do druge obravnave odloka preuči
moţnost dopolnitve besedila odloka tako, da se omogoči selektivno spodbujanje
dejavnosti pri koriščenju javnih površin, ki so v interesu občine.

Stališče do predloga:
Predlog je upoštevan. V 25. členu Predloga odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
na območju mestne občine Novo mesto je upoštevano dejstvo, da je potrebno oţivljati
mestno jedro. Izhodiščna vrednost najemnine je tako niţja na območju enote urejanja
prostora NM/14 »historično jedro«, ki ga ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto, v nadaljevanju: OPN (Uradni list RS, št. 101/09).
2. PREDLOGI IN PRIPOMBE NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
2.1 Gregor Macedoni
(ne spomni se dobro; morda je bilo leta 2005 in je bil takrat predlagatelj in se je iz tega
odloka izvzelo zaračunavanje najemnine za gostinske vrtove v oţjem mestnem jedru; takrat
smo bili soočeni s tem, da srednja gostinska šola zaprla svoj gostinski vrt pred gostiščem
ravno iz naslova tega stroška, ki ga niso več zmogli; predlog, da je neka selektivna moţnost
z sklepom ţupana ipd.; ni nujno da je za vse; strinjanje, da so ti lokali lahko različnih rangov
in namenov ter dejavnosti, verjame pa da lahko nekomu s tem, ko se ta strošek zniţa tudi
kakšno posebno oţivljanje mestnega jedra na nek način tudi omogoči; osebno je za to, da se
razmisli ali je moţno, da se s sistemskim ukrepom popolne oprostitve najemnin za gostinske
vrtove v mestnem jedru vzpodbuja oţivljanje mestnega jedra ali pa saj na način selektivne
podpore, da lahko z nekim sklepom pride do take olajšave),

Stališče do predloga:
Predlog je upoštevan. Predlog je bil upoštevan ţe v predlogu, ki je bil obravnavan 12. seji
Občinskega sveta.
2.2 Andrej Resman
(predlog, da se v 3. členu ali in v 29. členu odloka doda, da se z globo, pač treba je določiti
koliko, kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z tretjim odstavkom 3. člena; z
globo pa se isto z določeno vrednostjo kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni
podjetnik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim
odstavkom tega člena;njihova odgovorna oseba pa z neko določeno globo; ta tretji člen pa
govori, da je stranka dolţna po prenehanju uporabe javne površine le to vzpostaviti v prvotno
stanje kot je bilo pred pričetkom uporabe; v kolikor to sama ne stori to opravi izvajalec
gospodarske javne sluţbe urejanja javnih površin na stroške stranke; podpora G. Macedonija
in predlog, da se območje oţjega mestnega jedra v smislu oţivljanja le tega v 25. členu
uvede, da ni najemnine za uporabo na teh mestih; če pa je navedbe spregledal se vnaprej
opravičuje),
Stališče do predloga:
Predlog je upoštevan. Upoštevali smo predlog in v prvem odstavku 29. člena za besedo
»…določili…« dodali številko 3.
2.3 Matic Vidic
(bistvo je v tem da to oţivimo, da damo stojnice in moţnost tistim, ki se ukvarjajo z ročnimi
spretnostmi, pa niso s.p. da razstavljajo bodisi nevladnim društvom oz. organizacijam, da
imajo moţnost zastonjskosti, da jih saj pripeljemo na Glavni trg in imajo ţeljo ter opcijo, da
pridejo sem brezplačno ker itak ţe delujejo brezplačno)
Stališče do predloga: Predlog je upoštevan. Oprostitev je upoštevana ţe v predlogu Odloka
o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto.

Pripravila:
Simona PAVLIČ,
VIŠJA SVETOVALKA

mag. Joţe KOBE,
VODJA URADA

Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

PREDLOG
Na podlagi 2. odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 20. in 29. člena Zakona o
stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10),
4. odstavka 7. člena in 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,
101/07 – odl. US, 57/08 in 36/11), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št.
64/11 – UPB 5 ) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 –
Statut MONM – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____ seji dne
_______ sprejel
ODLOK
o posebni in podrejeni rabi javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto
I

SPLOŠNE DOLOČBE
1

člen

(1) S tem odlokom se za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM)
določijo pogoji in način posebne in podrejene rabe javnih površin.
2

člen

(1) Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so
opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali
objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro in površine v lasti MONM, ki so namenjene splošni
javni rabi.
(2) Javne površine po tem odloku so:
- prometne površine, ki jih definirajo predpisi o javnih cestah,
- javne zelene površine, kot so definirane v Odloku o urejanju zelenih površin
(Uradni list RS, št. 85/02),
- druge javne površine, ki so v lasti MONM.
(3) Posebna raba prometnih površin, zelenih površin in drugih javnih površin, pomeni rabo
za postavitev:
- gostinskega vrta, ki ni povezan z gostinskim objektom,
- gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim objektom,
- premičnih prodajnih objektov – stojnice, ki niso pred poslovnimi objekti,
- objektov za prodajo hrane in pijače (npr. kiosk),
- objektov za prodajo srečk, prodajo časopisov, cvetja in podobno (npr. kiosk),
- prodajnih avtomatov,
- objektov za sezonsko prodajo.
(4) Podrejena raba prometnih površin, zelenih površin in drugih javnih površin pomeni
rabo za postavitev:
- premičnih prodajnih objektov – stojnice, ki so povezani s poslovnimi objekti,
- stojala za brezplačne časopise,
- prirejanje razstav,
- gradbenega odra ali gradbišča,
- začasne prometne signalizacije ob delni ali popolni zapori ceste in drugih
prometnih površin,
- izvedbe spontanega uličnega nastopa,
- izvedbe snemanja filma in otvoritve,
- izvedbe javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene,
športne, zabavne) in javnega shoda,
- izvedbe prireditev, ki jih organizira MONM,
- stojnic za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in
okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in
referendumov.

II

POGOJI IN NAČINI POSEBNE IN PODREJENE RABE JAVNIH POVRŠIN
3

člen

(1) Javne površine se oddajo v uporabo za namene posebne rabe iz 3. odstavka 2. člena
tega odloka s pogodbo na podlagi javnega zbiranja ponudb.
(2) Javne površine za namene podrejene rabe iz 4. odstavka 2. člena tega odloka pa z
dovoljenjem, na podlagi podane vloge.
(3) Stranka je dolţna po prenehanju uporabe javne površine le to vzpostaviti v prvotno
stanje kot je bilo pred pričetkom uporabe. V kolikor to sama ne stori 3 dni po končani
uporabi, to opravi izvajalec gospodarske javne sluţbe urejanja javnih površin. Dela se
opravijo na podlagi odredbe organa, ki je dovoljenje izdal, na stroške stranke.
(A) Pridobitev pogodbe za posebno rabo javnih površin
Javno zbiranje ponudb
4

člen

(1) Javne površine se za namene posebne rabe oddajo v najem na podlagi javnega
zbiranja ponudb za postavitev:
- gostinskih vrtov, ki niso povezani z gostinskim objektom,
- gostinskih vrtov, ki so povezani z gostinskim objektom,
- premičnih prodajnih objektov – stojnic, ki niso pred poslovnimi objekti,
- objektov za prodajo hrane in pijače,
- objektov za prodajo srečk, prodajo časopisov, cvetja in podobno,
- prodajnih avtomatov,
- objektov za sezonsko prodajo.
5
(1)

člen

Javno zbiranje ponudb mora vsebovati:
- način, lokacijo in čas posebne rabe javnih površin,
- naslov pristojnega urada, ki vodi postopek,
- merila,
- rok za oddajo ponudb,
- čas in kraj odpiranja ponudb,
- rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
- dodatne pogoje, ki se opredelijo glede na lokacijo in način rabe javne površine.
6

člen

(1) Javno zbiranje ponudb je za posamezno od razpisanih lokacij uspel, če je za to
lokacijo prispela vsaj ena popolna ponudba.
(2) Med prispelimi popolnimi ponudbami, za namene posebne rabe iz 3. odstavka 2. člena
tega odloka, bo izbran ponudnik z najvišjim številom doseţenih točk.
(3) Pri odločanju o izbiri najemnika se kot merila upoštevajo naslednji kriteriji:
- višina ponujene najemnine,
- oddaljenost javne površine od objekta za katerega naj bi se javna površina
uporabljala,
- ostali pogoji rabe javne površine določeni v javnem zbiranju ponudb.
(4) Od prispelih ponudb se izločijo tisti prosilci, ki:
- nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do MONM,
- uporabljajo javno površino brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
(5) Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje ţupan MONM.

(B) Pridobitev dovoljenja za podrejeno rabo javnih površin
7

člen

(1) Javne površine se za namene podrejene rabe iz 4. odstavka 2. člena tega odloka,
razen za spontani ulični nastop, oddajo v uporabo na podlagi pisne vloge prosilca z izdajo
dovoljenja.
(2) Prosilec mora k vlogi iz 1. odstavka tega člena priloţiti načrt s prikazom umestitve
opreme na javno površino (tloris), podatke o namenu rabe javne površine in druge podatke,
ki so potrebni za izdajo dovoljenja.
8

člen

Vloga
(1) Vloga za podrejeno rabo javne površine mora vsebovati:
- ime organizatorja,
- namen prireditve (kulturni, zabavni, trţni, športni, politični, verski itd.),
- namen javnega shoda (politični, verski itd.),
- obliko prireditve (razstava, predstava, mimohod, karneval, parada, filmske
promocije, ples itd.),
- čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
- pričakovano število obiskovalcev in udeleţencev,
- vrsto opreme in načrt postavitve opreme,
- predlog začasne prometne ureditve,
- kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo,
- skico ali načrt s podatki o namenu, dimenzijah podrejene rabe javne površine.
(2) Pogoj za izdajo dovoljenja je poravnava vseh obveznosti do MONM.
(3) Čas trajanja javne prireditve ali shoda se določi v dovoljenju.
9

člen

Za postavitev gradbenega odra oziroma ograje za zaščito gradbišča za obnovo ali graditev
objekta, postavitev začasne prometne signalizacije ob delni ali popolni zapori ceste in drugih
prometnih površin ob javni površini, se zaradi ugotovitve obsega del in časa izvajanja del,
vlogi priloţi s področnimi predpisi zahtevano dokumentacijo, iz katere so ti podatki razvidni.
10 člen
Pristojni organ mora pred izdajo dovoljenja za prirejanje razstav in zabavnih prireditev ali
pred sklenitvijo pogodbe za oddajo javne površine za namene posebne ali podrejene rabe iz
tega odloka, pridobiti predhodno mnenje organa občinske uprave, pristojnega za urejanje
prostora.
(C) Načini in pogoji posebne rabe javnih površin
Postavitev gostinskega vrta
11 člen
Gostinski vrt na javnih površinah iz 1. in 2. alineje, 3. odstavka 2. člena tega odloka je
dovoljeno postaviti pod pogoji, ki so potrebni za pridobitev pogodbe za posebno rabo javnih
površin in skladno z določili 13. člena tega odloka.
12 člen
(1) Gostinski vrt na javnih površinah iz 1. alineje 3 odstavka 2. člena tega odloka, ki ni
povezan z obstoječim gostinskim objektom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno
mizo in priključen na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo, ki jih uredi uporabnik.
Pogodba vsebuje grafično prilogo, ki natančno definira velikost, obliko in postavitev
gostinskega vrta.

(2)

Pogodba se sklene za sezonski čas ali čas do petih let.
13 člen

(1) Gostinski vrt na javnih površinah iz 2. alineje 3. odstavka 2. člena tega odloka, ki je
povezan z gostinskim objektom mora biti urejen skladno z prostorskimi akti. Pogodba
vsebuje grafično prilogo, ki natančno definira velikost, obliko in postavitev gostinskega vrta.
(2) Gostinski vrt se postavi v skladu z grafično prilogo, ki mora upoštevati naslednje
pogoje:
- med gostinskim vrtom in gostinskim objektom mora biti zagotovljen prehod
pešcev praviloma v širini vsaj 1,6 m,
- dovoljena velikost ograjenega gostinskega vrta mora biti označena na način, ki
ga določi pristojni urad za prostor pri MONM,
- vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se v primeru
intervencije lahko odstranijo,
- za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki enake barve na celotni površini
posameznega gostinskega vrta.
(3) Pogodba se sklene za sezonski čas ali čas do petih let.
Postavitev premičnih prodajnih objektov – stojnic, ki so ali niso pred poslovnimi
objekti
14 člen
(1) Na javnih površinah iz 3. odstavka 2. člena tega odloka, razen na javnih zelenih
površinah, je dovoljena postavitev premičnih prodajnih objektov za prodajo, ki niso pred
poslovnimi objekti.
(2) Pogodba za postavitev premičnih prodajnih objektov se sklene za sezonski čas ali čas
do enega leta.
(3) Na javnih površinah iz 1. odstavka tega člena, se za izvedbo sejmov, ki jih organizira
MONM, lahko postavijo premične stojnice.
Objekti za prodajo hrane in pijače
15 člen
(1) Na javnih površinah iz 3. odstavka 2. člena tega odloka, razen na javnih zelenih
površinah, ter na območju ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu, ki ga ureja Odlok o
spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Novi trg Novo mesto (Uradni list RS, št.
81/06) in na območju enote urejanja prostora NM/14 »historično jedro«, ki ga ureja Odlok o
Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, v
nadaljevanju: OPN), je dovoljena postavitev objektov za prodajo hrane – kiosk.
(2) Sladoled se prodaja iz sodobnih hladilnih naprav na kolesih ali brez. Po končani
prodaji se hladilne naprave odstranijo.
(3) Druga ţivila se prodajajo le iz premičnih prodajnih objektov, ki so primerni vrsti ţivila,
skladno s predpisi o trgovini.
(4) Po koncu prodaje se stojnice in premični prodajni objekti odstranijo z javne površine in
se vzpostavi prvotno stanje.
(5) Prodaja blaga pred vhodom v trgovino je dovoljena na premičnih prodajnih objektih, ki
s svojim videzom ne smejo kaziti okolice. Okrog njih ne sme biti naloţena embalaţa in drugi
predmeti, ki niso v prodaji. Ti objekti se po končani uporabi javne površine odstranijo in se
vzpostavi prvotno stanje.
(6) Pogodba za postavitev objektov za prodajo hrane se sklene za sezonski čas ali čas do
enega leta.

Objekti za prodajo srečk časopisov, cvetja in podobno
16 člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka, razen na javnih zelenih površinah, je
dovoljena postavitev premičnih prodajnih objektov za prodajo srečk, časopisov, cvetja in
podobno.
(2) Pogodba za postavitev premičnih prodajnih objektov se sklene za sezonski čas ali čas
do enega leta.
Prodajni avtomati
17 člen
(1) Prodajne avtomate na javnih površinah za različno ponudbo blaga (časopisi, ţetoni in
podobno) je dovoljeno postaviti na javnih površinah iz 2. člena tega odloka, ki so v lasti
MONM.
(2) Postavitev prodajnih avtomatov ne sme ovirati javno rabo javne površine.
(3) Pogodba se sklene za sezonski čas ali čas do enega leta.
Objekti za sezonsko prodajo
18 člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka, razen na javnih zelenih površinah, je
dovoljena postavitev premičnih prodajnih objektov za sezonsko prodajo.
(2) Pogodba za postavitev premičnih prodajnih objektov se sklene za sezonski čas ali čas
do enega leta.
(D) Načini in pogoji podrejene rabe javnih površin
19 člen
(1) Za podrejeno rabo javnih površin iz 4. odstavka 2. člena tega odloka, razen za 4. in 5.
alinejo, MONM izda dovoljenje na podlagi vloge, vendar največ za obdobje 15 dni.
(2) V dovoljenju je definiran čas in velikost uporabe, ter način podrejene rabe javnih
površin.
Postavitev gradbenih odrov oziroma ograje za zaščito gradbišča za obnovo ali
graditev objekta in postavitev začasne prometne signalizacije ob delni ali popolni
zapori ceste in drugih prometnih površin
20 člen
(1) Na javnih površinah iz 4. in 5. alineje 4. odstavka 2. člena tega odloka, je dovoljena
postavitev gradbenih odrov oziroma ograje za zaščito gradbišča za obnovo ali graditev
objekta in postavitev začasne prometne signalizacije ob delni ali popolni zapori ceste in
drugih prometnih površin.
(2) Dovoljenje se izda za čas trajanja del iz prvega odstavka tega člena.
(3) Če so istočasno znotraj vplivnega območja gradbenega odra ali gradbišča drugi
začasni objekti posebne rabe javnih površin po tem odloku, se le-ti odstranijo na stroške
stranke, ki je investitor gradnje ali obnove objekta, za čas trajanja dovoljenja iz 2. odstavka
tega člena, če bi ovirali javno rabo javnih površin. Uporabniku odstranjenega objekta se vrne
sorazmerni deleţ ţe plačane najemnine ali takse.

21 člen
(1) Za postavitev gradbenega odra oziroma ograje za zaščito gradbišča za obnovo ali
graditev objekta na javnih površinah mora stranka:
- zagotoviti delno zaporo prometa, ki jo predlaga vzdrţevalec javnih površin,
- postaviti začasne prometne znake in začasna prometna zavarovanja,
- na območju začasne prepovedi prometa omogočiti dnevno zavarovane dostope
in dovoze do objekta v obnovi,
- vlogi mora stranka priloţiti elaborat začasne prometne ureditve,
- na dan začetka in dan zaključka del poslati pisno sporočilo vzdrţevalcu javnih
površin in organu, ki je dovoljenje izdal.
22 člen
III PREPOVEDI PRI POSEBNI IN PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN
23 člen
(1)

Pri posebni in podrejeni rabi javnih površin iz 2. člena tega odloka je prepovedano:
- vrtanje, zabijanje ali kakšno drugo poškodovanje javne površine,
- prodajanje blaga v nasprotju z določili tega odloka (prodaja iz roke v roko ali iz
kovčkov, torb, škatel in podobno),
- pritrjevanje preprog in predpraţnikov, razen za protokolarne namene, posebne
prireditve MONM in na območju gostinskega vrta skladno z dovoljenjem iz tega
odloka,
- na javni površini odlagati odpadni in gradbeni material in mešati beton ter po
njej zlivati kakršnokoli tekočino,
- ovirati rabo javne površine,
- uporabljati javno površino brez dovoljena ali pogodbe na podlagi tega odloka ali
v nasprotju z njima,
- postaviti in pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške in tende na
območju gostinskega vrta ali izven njega brez dovoljenja.

IV NAJEMNINA IN TAKSA
24 člen
(1) Po tem odloku so zavezani plačati najemnino oz. takso vsi, ki z MONM sklenejo
pogodbo za posebno rabi javnih površin ali imajo dovoljenja za podrejeno rabo javne
površine, razen:
- za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo objektov v okviru
projektov, ki jih vodi MONM,
- izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene,
športne, zabavne) in javnega shoda,
- izvedbo prireditev, ki jih organizira MONM,
- javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih
ustanoviteljica je MONM, drug organizator v primerih, kadar je MONM
pokroviteljica ali sofinancerka, in MONM kot organizatorka,
- postavitev stojnic ali premičnih objektov za podpisovanje peticij ter za namene
volitev in referendumov.
(2) Zavezanec plača najemnino ali takso iz tega odloka v naprej pred pričetkom uporabe
javne površine.

25 člen
(1) Izhodiščna višina najemnine za uporabo javne površine za posebno rabo brez davka
na dodano vrednost znaša:
Namen
Gostinski vrt:
- na območju oţjega mestnega jedra
- na ostalih območjih
Premični prodajni objekt:
- na območju oţjega mestnega jedra
- na ostalih območjih
Premični prodajni objekti, ki niso pred poslovnimi objekti:
- na območju oţjega mestnega jedra
- na ostalih območjih
Objekti za prodajo hrane in pijače, objekti za prodajo srečk,
prodajo časopisov, cvetja in podobno, prodajni avtomati in
objekti za sezonsko prodajo:
- na območju oţjega mestnega jedra
- na ostalih območjih

EUR
0,50 EUR/m2/dan
0,70 EUR/m2/dan
0,50 EUR/m2/dan
0,70 EUR/m2/dan
0,50 EUR/m2/dan
0,70 EUR/m2/dan

0,50 EUR/m2/dan
0,70 EUR/m2/dan

(2) Izhodiščna najemnina za uporabo javne površine za podrejeno rabo brez davka na
dodano vrednost znaša:
Namen
EUR
Prodajni objekt in premična stojnica
1,00 EUR/m2/dan
Stojalo za časopise
1.000,00 EUR/leto
(3) Taksa za uporabo javne površine za podrejeno rabo brez davka na dodano vrednost
znaša:
Namen
EUR
Prirejanje razstav
2,50 EUR /m2/dan
Postavitev gradbenega odra ali gradbišča, postavitev
začasne prometne signalizacije ob delni ali popolni zapori
ceste in drugih prometnih površin
1,00 EUR/m2/dan
Izvedba spontanega uličnega nastopa, snemanja filma in
otvoritve
200,00 EUR/dan
(4) Uporaba javnih površin za izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne,
okoljevarstvene, športne, zabavne) in javnega shoda, izvedbo prireditev, ki jih organizira
MONM ali je njihova pokroviteljica, ter postavitev stojnic za predstavitve humanitarnih,
socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za
namene volitev in referendumov, je brezplačna.
V NADZOR
26 člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po
tem odloku predpisana globa, opravlja Občinski Inšpektorat MONM (v nadaljnjem besedilu:
Inšpektorat).

VI KAZENSKE DOLOČBE
27 člen
(1) Z globo 4.000,00 evrov se kaznuje za prekršek pravno osebo ali samostojnega
podjetnika posameznika, ki uporabljajo javno površino v nasprotju z določili 3. in 23. člena
tega odloka.
(2) Z globo 600,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorno
osebo pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 evrov se za prekršek kaznuje fizično osebo, če stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
VII PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28 člen
Vsa dovoljenja, ki so bila izdana pred pričetkom uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi do
izteka roka, ki je opredeljen v dovoljenju.
29 člen
(1) Uporabniki javnih površin, ki nimajo dovoljenja ali pa jim je dovoljenje poteklo, so
dolţni v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka podati vlogo za pridobitev dovoljenja oziroma
podati vlogo za pričetek pridobivanja pogodbe.
(2) Če si uporabniki v roku iz prejšnjega odstavka tega člena dovoljenja niso pridobili, so
dolţni vzpostaviti javno površino v prvotno stanje.
(3) Če uporabniki ne vzpostavijo javno površino v prvotno stanje, ga vzpostavi izvajalec
javne sluţbe čiščenja javnih površin na zahtevo Inšpektorata.
30 člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
- Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/10 –
UPB),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 89/04 in 53/07).
31 člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 0070-25/2012
Novo mesto,
Ţupan
Alojzij Muhič

