Številka:
Datum

007-11/2009- (1804)
12.01.2010

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v
Mestni ob ini Novo mesto – II. obravnava
Predlog istopisa Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto skrajšani postopek

Namen:

Sprejem odloka v II. obravnavi in
Sprejem istopisa odloka po skrajšanem postopku

Pravna podlaga:

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in
127/06),
Zakon o prekrških ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08 in 108/09),
Statut Mestne ob ine Novo mesto (UPB-2) (Uradni list RS, št. 96/08),
Poslovnik Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, uradno pre iš eno
besedilo (Uradni list RS, št. 96/08).

Poro evalec:

mag. Jože Kobe

Obrazložitev:
Predlog sklepov:

V prilogi

SKLEP 1
Ob inski svet Mestne ob ine sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Mestni ob ini v II. obravnavi.
SKLEP 2
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto potrdi uradno pre iš eno besedilo Odloka o
komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto.
ŽUPAN
Alojzij Muhi

PRILOGA:
- Obrazložitev,
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo
mesto,
- Predlog istopisa Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto.

Številka:
Datum:

ZADEVA:

007-6/2009 (1804)
12. 01. 2009

a) OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O KOMUNALNIH TAKSAH V MESTNI OB INI
NOVO MESTO
in
b) OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ISTOPISA ODLOKA O KOMUNALNIH
TAKSAH V MESTNI OB INI NOVO MESTO

1. UVOD
a) Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je na 26. Seji dne 17.12.2009 sprejel Predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v mestni ob ini Novo mesto v
prvi obravnavi in podal pripombe nanj.
b) Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je na 27. seji dne 28.01.2010 sprejel Predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto
v drugi obravnavi, kar je podlaga za pripravo istopisa Odloka.
2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v mestni ob ini Novo mesto
a) Na pristojnih delovnih telesih ob inskega sveta mestna ob ine Novo mesto na predlog
odloka ni bilo podanih pripomb. Pripomba k predlogu odloka oziroma pobuda je bila podana v
razpravi na seji ob inskega sveta dne 17.12.2009.
Pobuda se nanaša na brisanje drugega odstavka 16. lena Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v mestni ob ini Novo mesto.
Drugi odstavek 16. lena je opredeljeval zavezance za pla ilo komunalne taksem ki so na
dolo enem obmo ju, t.j. opžjem mestnem središ u, oproš eni pla ila takse, kar je bilo vezano
tudi na ukrepe za oživljanje ožjega mestnega središ a.
V preteklem asu je bilo ugotovljeno, da takšne spodbude ne vplivajo ve neposredno na
oživljanje mestnega jedra iz esar sledi, da se pobudo v celoti upošteva in se predlog Odloka
za II. obravnavo ustrezno spremeni.
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v mestni ob ini Novo
mesto se doda nov len, ki se glasi:
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» rta se drugi odstavek 16.

lena Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto.«

Obrazložitev: v 16. lenu se rta drugi odstavek, ki navaja obmo ja oprostitve komunalne
takse zavezancem pod to kama 2 in 3, drugega odstavka prvega lena odloka. Na podlagi te
spremembe bodo postali zavezanci za pla ilo takse vsi, ki imajo v uporabi javne površine v
starem mestnem jedru.
istopis odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto
b) Prvotni sprejeti Odlok o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto je bil v asu
izvajanja odloka spremenjen trikrat iz esar izhaja tudi nepreglednost besedila odloka.
Izhajajo iz navedenega je upravni organ pripravil tudi istopis odloka.
V spremembah in dopolnitvah so bile v asu izvajanja odloka sprejete naslednje spremembe:
V letu 1998 so bile sprejete spremembe:
- zaradi uskladitve pomanjkljivosti glede na opažene napake pri izvajanju odloka,
- zaradi uskladitve z novim odlokom, ki opredeljuje rabo javnih površin ,
- zaradi spremembe Zakona o prekrških in
- zaradi ukrepov, ki so bili potrebni za oživljanje starega mestnega jedra.
V letu 2005 so bile popravljene kazenske dolo be in sicer v skladu s takrat sprejetim Zakonom
o prekrških. Te spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 31/05.
Zadnja sprememba, objavljena v Uradnem listu RS, št. 95/07 pa je bila nujna zaradi:
- prilagoditev zakonodaji – Zakon o financiranju ob in (Uradni list RS št. 123/06).
istopis odloka v prilogi, zajema vse spremembe Odloka od prvotnega sprejema do danes, kar
bo poenostavilo in izboljšalo izvajanje Odloka.
Poslovnik ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto v 92.
sprejema Odlokov po skrajšanem postopku.

lenu opredeljuje možnost

»Ob inski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odlo i, da bo na isti seji opravil obe
obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, e gre za:
– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih dolo b v skladu z
zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim prora unom, drugimi predpisi državnega zbora in
ministrstev ali odloke ob inskega sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odlo bami ustavnega sodiš a ali drugih pristojnih
organov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k lenom sprememb in dopolnitev odloka.
Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
Odlo itev iz prvega odstavka tega lena ne more biti sprejeta, e ji nasprotuje najmanj ena
tretjina navzo ih lanov ob inskega sveta.
Po kon ani prvi obravnavi lahko vsak lan ob inskega sveta predlaga, da ob inski svet
spremeni svojo odlo itev iz prvega odstavka tega lena in da se druga obravnava opravi po
rednem postopku. O tem odlo i ob inski svet takoj po vložitvi predloga.«
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3. OCENA FINAN NIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMELO SPREJETJE ODLOKA
a) Sprejem odloka za Mestno ob ino Novo mesto ne prestavlja dodatnih finan nih
obremenitev prora una. Predvidoma predstavlja okoli 7.000,00 EUR dodatnih prihodkov
iz naslova odmere komunalnih taks zavezancem za pla ilo taksnih obveznosti.
b) Sprejem istopisa Odloka za Mestno ob ino Novo mesto ne predstavlja dodatnih
finan nih obremenitev niti ne dodatnih prilivov v prora un iz naslova odmere komunalnih
taks, kot so bile sprejete in uveljavljene s predhodnimi akti.
4. PREDLOG ZA ODLO ANJE
SKLEP 1
Ob inskemu svetu Mestne ob ine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi usklajenega
besedila, sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih
taksah v Mestni ob ini Novo mesto v II. obravnavi.
SKLEP 2
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto potrdi uradno pre iš eno besedilo Odloka o
komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto.

Pripravila:
Simona PAVLI

VIŠJI SVETOVALEC

Vodja oddelka:

v.d. direktorja ob inske uprave

Po pooblastilu št. 100-32/2009 (1330)
z dne 30.10.2009

Mirko GRAHEK

mag. Jože KOBE

PRILOGA:
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo
mesto
- Predlog odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto – skrajšani postopek
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PREDLOG
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 120/06),
Zakona o prekrških ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08 in 108/09), in Statuta
Mestne ob ine Novo mesto MONM-UPB-2 (Uradni list RS, št. 96/08) je Ob inski svet Mestne
ob ine Novo mesto na 27. seji dne 28.01.2009 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto
1.

len

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o komunalni taksah v Mestni ob ini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 44/02, 89/04, 31/05 in 95/07 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2.

len

Spremeni se 10. len, tako, da se doda novi odstavek:
»(4) Ne glede na dolo ila tretje alineje tega lena se takso za uporabo javne površine v primeru
izvajanja gradbenih del pla a najkasneje v roku osmih dni po prejemu soglasja ali dovoljenja
pristojnega organa za postavitev oziroma uporabo dolo enega taksnega predmeta.«
3.

len

Spremeni se 16. len, tako, da se rta drugi odstavek tega lena.
4.

len

Tarifna št. 3.4
Spremeni se taksni predmet pod tarifno št. 3.4 in sicer se po novem glasi:
Tarifna
Opis taksnega predmeta
št.
3.4.
Letna taksa za uporabo avtotaksi postajališ za prvo vozilo pri
opravljanju dejavnosti v MONM
3.4.1.
Letna taksa za uporabo avtotaksi postajališ za vsako
naslednje vozilo pri opravljanju dejavnosti v MONM

Število to k / leto
6000
3000

V pojasnilih k tarifni številki 3 se doda 6. odstavek, ki naj se glasi:
V kolikor je pri izra unu takse za tarifno številko 3.2.6, znesek takse manjši od 50 EUR, se
taksnemu zavezancu obra una minimalno takso v višini 50 EUR.
5.

len

Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-6/2009
Datum:
ŽUPAN
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI
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PREDLOG
Na podlagi 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – Statut MONM
– UPB-2) in 92. lena Poslovnika Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 111/02, 72/05 in 9/08) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na 27. seji dne 28.01.2010
potrdil uradno pre iš eno besedilo odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto, ki
obsega:
- Odlok o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/2002 z dne
21.5.2002),
- Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št.
89/04 z dne 12.08.2004),
- Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št.
31/2005 z dne 25.3.2005),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 95/07 z dne 19.10.2007).
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto
(Uradni list RS št. ____/____)

ODLOK
o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto
1.

len

(1) S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse (v nadaljevanju: takse) v Mestni ob ini
Novo mesto (v nadaljevanju: MO NM).
(2) V MO NM se pla ujejo takse za naslednje taksne predmete in storitve (v nadaljevanju:
taksni predmet):
1. za glasbene avtomate in za igralna sredstva v javnih lokalih;
2. za posebno rabo javnih površin postavitev gostinskih vrtov, kioskov, premi nih prodajnih
objektov in drugih manjših predmetov pred poslovnimi objekti, prodajo sre k, prodajo asopisov,
cvetja in podobno, postavitev prodajnih avtomatov, postavitev gradbenih odrov ali gradbiš ,
postavitev premi nih prodajnih objektov, snemanje filmov, postavitev prometne signalizacije in
prometne opreme ter postavitev reklamnih objektov in naprav;
3. za podrejeno rabo javnih površin (izredno rabo za javne prireditve, shode in podobno);
4. za vitrine, v katerih se razstavlja blago ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe;
5. za reklamne napise, objave in oglase na: samostoje ih, stenskih ali svetlobnih tablah,
samostoje ih svetlobnih vitrinah, svetlobnih vitrinah na avtobusnih postajališ ih; plakatnih
stebrih; v obliki slikovno ali pisno obdelanih sten zgradb; v obliki svetlobnih ali vrtljivih
prikazovalnikov; obešankah na drogovih javne razsvetljave; prenosljivih uli nih panojih;
transparentih; zvo nih objektih ali napravah; plakatih, nalepkah, napisi in podobno, ki so
postavljeni, pritrjeni ali druga e ozna eni na javnih mestih; za reklamne napise na zunanjih
površinah mobilnih sredstev; za reklamne napise na zunanjih in notranjih površinah javnih
prevoznih sredstev; za tiskovine in reklamne izdelke, ki jih raznaša pošta ali druge organizacije;
za elektronsko oglaševanje na javnih prostorih; zvo no oglaševanje.
2.

len

(1) Taksni zavezanec (v nadaljevanju: zavezanec) je pravna ali fizi na oseba, ki uporablja
taksne predmete ali ima poslovne koristi od nameš anja ali uporabe taksnih predmetov, za
katere so predpisane takse.
(2) Zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremi nine, na kateri se nahaja taksni
predmet, za katere je s tem odlokom predpisana taksa.
(3) Taksa za dolo en taksni predmet in storitev se lahko odmeri le enemu zavezancu.
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3.

len

(1) Takso odmeri pristojni oddelek MO NM za komunalne zadeve (v nadaljevanju: pristojni
oddelek), na osnovi prijave zavezanca, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav Inšpektorata
MO NM (v nadaljevanju: Inšpektorat).
(2) Kadar je zavezanec pridobil z javnim razpisom pooblastilo za izvajanje dejavnosti, ki
podleže taksni obveznosti, se s pogodbo dolo i višina, na in obra unavanja in pla evanja takse
glede na pogoje javnega razpisa.
(3) V tarifi komunalnih taks je dolo eno, v katerih primerih lahko izvrši odmero, pobiranje in
odvajanje pobrane komunalne takse fizi na ali pravna oseba, ki ni zavezanec.
4.

len

(1) Taksna tarifa, ki je sestavni del tega odloka, dolo a taksne predmete in takso, ki je
dolo ena v to kah.
(2) Vrednost to ke na dan uveljavitve odloka znaša 0,0468 EUR.
(3) Vrednost to ke se usklajuje z gibanjem rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji. Sklep
o revalorizirani vrednosti to ke sprejme in javno objavi župan MO NM.
(4) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izra un vrednost to ke na dan nastanka
taksne obveznosti oziroma pri taksah, ki so dolo ene z letno tarifo, vrednost to ke na dan
zapadlosti pla ila takse.
(5) Ne glede na dolo bo prejšnjega odstavka se pri izra unu takse, ki jo zavezanec ni
pla al vnaprej, uporabi vrednost to ke, ki velja v asu izdaje odlo be s katero se odmeri višino
taksne obveznosti.
5.

len

Zavezancu pod to ko 5., drugega odstavka, 1. lena tega odloka se za postavitev ali
namestitev taksnega predmeta na lokacijah, ki so na ob inskih cestah in drugih javnih
površinah (zelenicah, parkih ipd.), taksa pove a za 20 odstotkov.
6.

len

(1) Višina taksne obveznosti se dolo i glede na obmo je, v katerem se nahaja taksni
predmet.
(2) Za potrebe tega odloka se obmo je ob ine razdeli na I. in II. obmo je.
I. obmo je obsega:
- obmo je mestnega jedra Novega mesta v mejah, kakor jih opredeljuje Odlok o
prostorsko ureditvenih pogojih za obmo je jedra Novega mesta (Skupš inski Dolenjski list št.
12/91) in
- obmo je mestnih vhodnih cest, povezovalnih cest in obvoznic v Novem mestu, kakor jih
opredeljuje Odlok o ulicah v Novem mestu ( Uradni list RS, št. 32/93).
II. obmo je obsega:
- ostalo obmo je MO NM
7.

len

e se taksni predmet uporablja nad obsegom za katerega je bila taksa odmerjena ali
pla ana, se za prekora itev zara una taksa v 10-kratni višini takse, obra unane po taksni tarifi.
8.

len

Obveznost pla ila takse (v nadaljnjem besedilu: taksna obveznost) nastane z dnem
namestitve taksnega predmeta oziroma za etka uporabe, preneha pa z dnem prenehanja
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uporabe, oziroma z dnem, ko je taksni zavezanec pisno obvestil pristojni oddelek o odstranitvi
taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
9.

len

(1) Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu oddelku najmanj
15 dni pred dnevom nastanka taksne obveznosti, e ni v tarifi taks druga e dolo eno.
(2) Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu ter podatke in
dejstva, ki so potrebna za dolo itev višine takse, kot so:
as in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
- opis taksnega predmeta (velikost, število ipd.).
(3) Okoliš ine, da zavezanec taksnega predmeta za asno ni mogel uporabljati, na vplivajo
na taksno obveznost.
(4) Inšpektorat na terenu ugotavlja, ali je uporaba ali namestitev taksnega predmeta
prijavljena, ter preverjajo resni nost podatkov na prijavah taksnih zavezancev. V primeru, kadar
zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, ali kadar v prijavi navede pomanjkljive
podatke, se taksa lahko odmeri na podlagi podatkov, ki jih pridobi pooblaš ena oseba
Inšpektorata.
10. len
(1) Taksa se pla uje vnaprej ob nastanku taksne obveznosti, e ni s tem odlokom druga e
dolo eno.
(2) Takse, za katere taksna obveznost traja ve kot en mesec, se pla uje mese no vnaprej.
(3) e je za postavitev ali uporabo dolo enega taksnega predmeta potrebno soglasje ali
dovoljenje pristojnega organa, je potrebno takso pla ati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja.
Izvajanje te dolo be zagotavlja organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izdaja.
(4) Ne glede na dolo ila tretje alineje tega lena se takso za uporabo javne površine v
primeru izvajanja gradbenih del pla a najkasneje v roku osmih dni po prejemu soglasja ali
dovoljenja pristojnega organa za postavitev oziroma uporabo dolo enega taksnega predmeta.
11. len
e pristojni oddelek MO NM, pristojen za finance, ugotovi da zavezanec iz 2. lena tega
odloka, ni pla al takse ali je ni pla al v celoti, o tem obvesti pristojni oddelek in Inšpektorat.
12. len
(1) Prisilna izterjava taks se opravi po dolo bah Zakona o upravnem postopku, ki dolo ajo
izvršbo odlo b, izdanih v upravnem postopku.
(2) Pravica do izterjave takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti
taksa pla ana. Pravica do povrnitve takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila
taksa pla ana.
13. len
Takse so prihodek prora una MO NM.
14. len
e taksni zavezanec ne prijavi taksnega predmeta ali taksa ni bila pla ana, odredi
Inšpektorat prepre itev nadaljnje uporabe taksnega predmeta ali prisilno odstranitev taksnega
predmeta preko izvajalca javne službe iš enja javnih površin JP Komunala Novo mesto d.o.o.,
na stroške taksnega zavezanca.
15. len
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(1) Predmet odmere taks po tem odloku so tudi taksni predmeti, ki so na dan uveljavitve
tega odloka v uporabi, pa zanje taksa ni bila pla ana ali odmerjena.
(2) Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete in storitve iz prvega odstavka tega lena
prijaviti pristojnemu oddelku v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
16. len
(1) Takse ne pla ujejo:
- humanitarne, kulturne, vzgojne, športne in verske organizacije, kadar gre za obveš anje
o svojih dejavnostih na svojih objektih in napravah za oglaševanje,
- MO NM za akcije turisti nega, športnega ali drugega namena, ki jih organizira, podpira
ali je njihova pokroviteljica.
17. len
(1) Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki je zavezanec za pla ilo komunalne takse in ne ravna skladno z 9. in 15. lenom
tega odloka.
(2) Z globo 400,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 evrov se za prekršek kaznuje fizi na oseba, e stori dejanje iz prvega
odstavka tega lena.
18. len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v ob ini Novo
mesto s spremembami (Uradni list RS, št. 44/02, 89/04, 31/05, 95/07 in ___/___).
19. len
Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-6/2009
Datum:
ŽUPAN
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI
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TARIFA KOMUNALNIH TAKS
k Odloku o komunalnih taksah v Mestni ob ini
Novo mesto, sprejeta na seji Ob inskega
sveta Mestne ob ine Novo mesto dne
___________________
Tarifna št. 1
Uporaba glasbenih avtomatov in igralnih
sredstev v javnih lokalih
Tarifna
št.
1.1.
1.2.

Opis taksnega predmeta
Glasbeni avtomat v javnih
lokalih, druga igralna sredstva
Igralna sredstva v javnih
lokalih (biljard, elektronski ali
ra unalniški igralni avtomat

Število
to k / dan

Tarifna št. 2
Uporaba javnega plo nika in javne površine
pred poslovnim prostorom
Tarifna
št.
2.1.

2.2.

10
20

Pojasnila:
1. Med glasbene avtomate po tarifni postavki
1.1. se ne štejejo v javnih lokalih nameš eni
radijski in televizijski sprejemniki. Za druga
igralna sredstva se štejejo naprave kot so
razni stenski avtomati, namizna igralna
sredstva (nogomet, košarka, fliper, ipd.) in
podobne naprave, ne glede na vrsto pogona
in na in pla evanja uporabe teh sredstev.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne,
restavracije, menze, bifeji ipd.) kot tudi k tem
prostorom pripadajo i vrtovi, terase in drugi
prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Javni lokali so tudi društveni prostori, ki so
namenjeni za sestajanje društvenih lanov
zaradi zabave oziroma razvedrila.
3. Komunalna taksa se ne pla a za uporabo
šaha, domine, igralnih kart, baliniš a in
kegljiš a.
4. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih
prostorih dejavnosti se pla a polovica
predpisane takse.
5. Taksni zavezanec je podjetje ali druga
organizacija ali zasebnik, ki ima v svojem ali
najetem javnem lokalu glasbene ali igralne
avtomate in igralna sredstva ne glede na
lastništvo le-teh.

Opis taksnega predmeta
Plo nik ali druge javne
površine pred poslovnimi
prostori za opravljanje
gostinsko
turisti ne
dejavnosti
Plo nik ali druge javne
površine pred poslovnimi
prostori za razstavljanje
ali reklamiranje blaga, ki
ga v poslovnih prostorih
prodajajo ter za prodajo
blaga
ali
opravljanje
storitev pred poslovnim
prostorom

Število to k /
2
dan / m
I.
II.
obm.
obm
10

6

6

4

Pojasnila:
1. Taksni
zavezanec
je
vsakokratni
uporabnik javne površine ali prireditelj,
oziroma fizi na ali pravna oseba, ki javni
prostor uporablja.
Tarifna št. 3
Uporaba trgov in drugih javnih površin (razen
plo nikov) za razstavljanje predmetov,
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev
za gospodarske namene;
Tarifna Opis taksnega predmeta
št.
3.1

3.2
3.2.1
3.2.2.

3.2.3.

Javne
površine
za
razstavljanje
predmetov,
prirejanje
razstav
in
zabavnih prireditev za
gospodarske namene,
Javne površine za za asne
namene:
za kioske za prodajo
pija e, hrane, sadja in
zelenjave
za kioske za prodajo
asopisov,
knjig,
spominkov, cvetja, obrtnih
in drugih izdelkov
za stojnice in za mobilna
prodajna mesta za prodajo
pija , hrane, sadja in
zelenjave

Število to k /
2
dan / m
I.
II.
obm.
obm
15

5

20

15

10

8

15

10

3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.
3.3.
3.3.1.

3.3.2

3.3.3.

3.4.

3.4.1.

za stojnice za prodajo
asopisov,
knjig,
spominkov, cvetja, obrtnih
in drugih izdelkov
za cirkuse in zabavne
parke
za gradbiš a, prekope in
druge za asne namene
Uporaba javnih površin za
parkiranje:
za
vsako
rezervirano
parkirno mesto za osebni
avtomobil
za
poslovno dejavnost
Za nerezervirano uporabo
posebnih javnih parkirnih
prostorov z dovolilnico za
osebni avtomobil
Za nerezervirano uporabo
posebnih javnih parkirnih
prostorov
z
dovolilnico,
za
osebni
avtomobil
Letna taksa za uporabo
avtotaksi postajališ
za
prvo vozilo pri opravljanju
dejavnosti v MO NM
Letna taksa za uporabo
avtotaksi postajališ
za
vsako naslednje vozilo pri
opravljanju dejavnosti v
MO NM

10

6

4

4

6

3

100

zadeve pristojnim upravnim organom,
e je v pogodbi to izrecno navedeno,
4. Taksni
zavezanec
je
vsakokratni
uporabnik javne površine ali prireditelj oziroma
fizi na ali pravna oseba, ki javni prostor
uporablja.
5. Uporabo javnih površin za parkiranje
dovoljuje za promet pristojni ob inski upravni
organ v skladu s predpisi, ki urejajo promet v
naseljih na obmo ju MO NM.
6.
V kolikor je pri izra unu takse za
tarifno številko 3.2.6, znesek takse manjši od
50 EUR, se taksnemu zavezancu obra una
minimalno takso v višini 50 EUR.

50

50

6000

Tarifna št. 4
Uporaba vitrin ali panojev v oziroma na katerih
se razstavlja blago ali predstavlja dejavnost
zunaj poslovne stavbe
Tarifna Opis taksnega predmeta
št.
4.1.

3000

Pojasnila:
1. Za zasedeno površino se šteje vsa
površina, na kateri je, zaradi uporabe za
namene, navedene v tarifni št. 3 za asno
njena javna raba omejena ali izklju ena.
2. Pri kioskih in stojnicah se šteje za
zasedeno površino vsa površina pod kioskom
oziroma stojnico ter pod razmeš eno robo in
opremo, pove ana za 1 m na vse strani od
zaokroženega roba tako zasedene javne
površine.
3. Taksa za uporabo javnih površin se ne
pla a:
• za namene gradbiš a, prekopov in
drugih za asnih namenov,
e je
investitor lokalna skupnost, javno
podjetje, javni zavod, ali družbeno
politi na skupnost;
• za uporabo javnega prostora na
organiziranih tržnicah, ki so v
upravljanju javnega komunalnega
podjetja;
• za uporabo javne površine, za katero
je uporaba in pla ilo urejeno s
pogodbo, sklenjeno z za komunalne

m2 razstavne površine

Število to k /
2
dan / m
I.
II.
obm.
obm
6
3

Pojasnila:
1. Takse po tej tarifni številki so oproš ene
organizacije s podro ja športne, kulturne in
humanitarne dejavnosti in društva.
2. Taksni zavezanec je fizi na ali pravna
oseba, ki razstavlja blago oziroma predstavlja
svojo dejavnost ali fizi na ali pravna oseba, ki
reklamira.
Tarifna št. 5
Reklamni napisi, objave in oglasi
Tarifna Opis taksnega predmeta
št.
5.1.

5.2.

Reklamni napisi in objave
na, tablah, prenosljivih
uli nih panojih ipd., ki so
postavljeni, pritrjeni ali
druga e
ozna eni
na
javnih mestih ali na vozilih
namenjenih za mobilno
oglaševanje, velikosti:
2
- do 1 m
2
- za vsak nadaljnji m
Slikovno
ali
pisno
obdelane stene - fasade

Število to k /
2
dan / m

I.
obm.

II.
obm

8
3

5
2

2

1

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8

Reklamni napisi, objave in
oglasi na transparentih,
pritrjenih na javnih mestih
Veliki reklamni panoji,
postavljeni ali pritrjeni na
2
javnih
mestih
(m
enostranske
oglasne
površine)
Plakati,
izobešeni
na
plakatnih stebrih in tablah,
od
vsakega
izvoda,
velikosti formata:
- do A3
- od A3 – A2
- A2 in ve ji
Plakatni stebri
Za
reklamne
letake,
zloženke in brošure od
vsakega izvoda, za vsako
za eto
površino
formata A5, na dan
Zvo ni objekti ali naprave
2
(pavšal za vsakih 100 m
talne površine)

14

8

6. Taksni zavezanec je podjetje, druga
organizacija, društvo ali posameznik, igar
dejavnost oziroma prireditve se reklamira, ali
fizi na ali pravna oseba, ki izvaja marketing.

4

2

Tarifna št. 6
Oglaševanje za lastne potrebe

3
4
5
5

1
60

Za osvetljene oziroma kakorkoli druga e
svetlobno opremljene reklamne panoje,
napise, objave in oglase se število to k,
dolo enih po zgornji tabeli, pomnoži oz.
pove a za 1,80.
Pojasnila:
1. Smatra se, da je taksni predmet na
javnem mestu, kadar je nameš en tako, da je
njegova sporo ilnost usmerjena navzven, v
odprt prostor, ne glede na lastništvo
nepremi nin, na katerih je taksni predmet
nameš en.
2. Takse iz te tarifne številke so oproš ene
humanitarne organizacije in dobrodelna
društva v zvezi z opravljanjem njihove
dejavnosti in akcij ter kulturne in športne
organizacije in društva pri obveš anju javnosti
o svojem delovanju in kulturnih oziroma
športnih prireditvah.
3. Takse po tej tarifni številki so oproš eni
reklamni napisi v zaprtih prostorih (izložbah,
avlah ipd.), ki se nanašajo na blago, ki ga v
teh prostorih prodajajo, ali na dejavnost, ki se
v zgradbi odvija.
4. Kot površino taksnega predmeta iz tarifne
postavke 5.1. štejemo celotno površino
reklamnega sporo ila oziroma površino
pravokotnika,
ki
zaobjame
vse
dele
reklamnega sporo ila.
5. Tarifni številki 5.5. in 5.6. se izklju ujeta in
se taksa pla uje glede po eni ali drugi tarifi
glede na sklenjeno pogodbo.

Tarifna Opis taksnega predmeta
št.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

2

Napis firme nad 2 m
Napisi, znaki, nalepke,
zastave, drugi simboli
izdelka in podobno:
- nesvetlobni
- svetlobni
- vrtljivi
Oglaševalne vitrine
Elektronski
prikazi
(pavšal/leto)
Zunanje stene avtobusov
mestnega prometa
Notranje stene avtobusov
mestnega prometa

Število to k /
2
m / dan
I.
II.
obm. obm
1
0,5

1
3
2
2

0,5
1,5
1
1

1000

500

2
1

Pojasnila:
1.
Kjer je to kovna vrednost oglaševanja
odvisna od površine, se oglaševalne površine
enega zavezanca seštevajo in zaokrožijo
navzgor na 0,5 m2.
2.
Takse ne pla ujejo zavezanci, ki
oglašujejo za lastne potrebe v naslednjih
primerih:
- za javne prireditve v notranjosti zgradb ali
za to dolo enih mestih pro elij objektov,
e se nanašajo na prireditev (kino,
gledališ e ipd.);
- za
oglaševanje
namenjeno
prodaji
asopisov v izložbah kioskov,
- za zastave (državne, ob inske) obešene
na podlagi državnih in ob inskih predpisov

