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OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O KOMUNALNIH TAKSAH V MESTNI OB INI
NOVO MESTO

1. UVOD
Mestna ob ina Novo mesto je v letu 2002 sprejela Odlok o komunalnih taksah v Mestni
ob ini Novo mesto. Zaradi spremembe Zakona o financiranju ob in (Uradni list RS, št.
123/07), ki v 46. lenu razveljavlja Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29/65,
5/68, 7/70, 7/72 in Uradni list RS št. 18/91) je potrebna sprememba Odloka o komunalnih
taksah v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS št. 44/02, 89/04 in 31/05) (v nadaljevanju:
odlok)
Sedmi len Zakona o financiranju ob in (Uradni list RS, št. 123/07) dolo a, da so viri
financiranja ob ine tudi prihodi od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, pla ila
za storitve lokalnih javnih služb in drugi, e je tako dolo eno z zakonom, ki ureja posamezno
dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona. Nadalje v devetem lenu opredeljuje,
lahko ob ina predpiše takso za:
- uporabo javnih površin,
- oglaševanje na javnih mestih,
- parkiranje na javnih površinah,
- uporabo javnega prostora za kampiranje in
- druge zadeve, e tako dolo a zakon.
Ob ina takso predpiše z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse ter zavezance za
pla ilo takse.
2. OBRAZLOŽITEV ODLOKA
V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni
ob ini Novo mesto (v nadaljevanju: odlok) le tega spreminjamo in dopolnjujemo zaradi:
- uskladitve pomanjkljivosti glede na opažene napake pri izvajanju le – tega in
- prilagoditev zakonodaji – Zakon o financiranju ob in (Uradni list RS št. 123/06).
Drugi len odloka zajema spremembo 14. lena odloka, in sicer natan no opredeli kakšne so
pristojnosti inšpektorata v primeru, ko taksni zavezanci ne prijavijo taksne obveznosti, ter
pooblaš a JP Komunalo Novo mesto d.o.o., za prisilno odstranitev taksnih predmetov v
primeru, ko tako oceni in odredi inšpektor.
Tretji len odloka zajema spremembo 16. lena odloka, in sicer natan neje opredeli meje
oprostitve komunalne takse, in sicer se spremeni meja na Rozmanovi ulici teko, da je
obmo je oprostitve komunalne take na Rozmanovi ulici od št. 1 do križiš a Rozmanove ulice
s Hladnikovo, kjer se smiselno zaklju uje meja starega mestnega jedra (mestna vrata).

V tretjem lenu odloka se kazenske dolo be spreminjajo skladno z novo zakonodajo s
podro ja zakona o prekrških, ter z uvedbo evra.
3. CILJI IN NA ELA ODLOKA
Cilj odloka je prilagoditev novi zakonodaji ter natan na dolo itev obmo ja oprostitve
komunalne takse na obmo ju mestnega jedra.
4. OCENA FINAN NIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMELO SPREJETJE ODLOKA
Sprejetje odloka za Mestno ob ino Novo mesto ne predstavlja dodatnih finan nih
obremenitev prora una.
5.

PREDLOG ZA ODLO ANJE

Glede na to, da vsebuje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih
taksah v Mestni ob ini Novo mesto, manj zahtevne spremembe in dopolnitve, Ob inskemu
svetu Mestne ob ine Novo mesto predlagamo, da na podlagi 93. lena Poslovnika
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/01 in 72/05) po
obravnavi zadeve na svoji seji predlagani odlok sprejme po skrajšanem postopku.

Pripravila:
Simona PAVLI , višja svetovalka

Mag. Jože KOBE
VODJA ODDELKA
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PREDLOG
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in
127/06), Zakona o financiranju ob in ZFO-1 (Uradni list RS št. 123/06) Zakona o prekrških
ZP-1-UPB4 ( Uradni list RS, št. 3/07) in Statuta Mestne ob ine Novo mesto MONM-UPB-1
(Uradni list RS, št. 96/06) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na _______ seji
dne___________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 komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 44/02, 89/04 in 31/05 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2.

len

Spremeni se 14. len odloka in sicer se po novem glasi:
» 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.«
3.

len

Spremeni se 16. len in sicer se po novem glasi:
»(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,
- Mestna ob ina Novo mesto za akcije turisti nega, športnega ali drugega namena, ki
jih organizira, podpira ali je njihova pokroviteljica.
(2) Zavezancem pod to kami 2. in 3., drugega odstavka 1. lena tega odloka se taksa ne
obra una na obmo ju naslednjih ulic:
Breg, Cvelbarjeva ulica, italniška ulica, Detelova ulica, Dilan eva ulica, Florjanov trg,
Fran iškanski trg, Germova ulica, Glavni trg, Hladnikova ulica, Jerebova ulica (Od št. 1 do
2), Jenkova ulica, Kapiteljska ulica, Kastel eva ulica, Kosova ulica, Kratka ulica, K sodiš u,
Linhartova ulica, Mej vrti, Muzejska ulica, Prešernov trg, Pugljeva ulica, Rozmanova ulica
(od št. 1 do križiš a Rozmanove ulice s Hladnikovo ulico), Sokolska ulica, Streliška ulica,
Strma pot, Strojarska pot, Šolska ulica, Vrhov eva ulica in Zupan i evo sprehajališ e.«
4.

len

Spremeni se 17. len in se po novem glasi:
»(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.

5.

len

Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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