Številka:
Datum

007-11/2009-1806
1.12.2009

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

Namen:

Sprejem 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 in 21/08),
Statut Mestne ob ine Novo mesto (UPB - 2), (Uradni list RS 96/2008).

Poro evalec:

mag. Jože Kobe

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep I

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto po skrajšanem
postopku

PRILOGE:

-

ŽUPAN
Alojzij Muhi

Obrazložitev
Predlog Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni
ob ini Novo mesto

Številka:
Datum:
ZADEVA:

007-6/2009 (1804)
22.11.2009

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 ZFO-A1(Uradni list RS št
123/06 in 57/08), 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 Ob inski svet Mestne ob ine Novo
mesto v letu 2007 sprejel spremembe in dopolnitve odloka o komunalnih taksah v Mestni
ob ini Novo mesto.
Zadnje spremembe odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto so bile
potrebne 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).
2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA
Zaradi poenostavitve izvajanja odloka in skrajšanja odzivnega asa ob inske uprave pri
izdaji dovoljenj je potrebno spremeniti 10. len odloka, ki govori o na inu pla evanja takse.
Upravni organ predlaga tako spremembo 10. lena odloka, in sicer tako, da se doda novi
odstavek:
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.«
Zaradi politike oživljanja starega mestnega jedra je Ob inski svet Mestne ob ine Novo
mesto sprejel spremembe odloka, s katerimi so bila uvedena obmo ja, na katerih je
oproš eno pla evanje komunalne takse. Mestna ob ina Novo mesto je zavezancem
omogo ila brezpla no uporabo javnih površin na obmo ju starega mestnega jedra z
namenom oživitve le tega.
Glede na prakso, pridobljeno v tem obdobju pa smo prišli do ugotovitve, da oprostitev
pla evanja komunalne takse ne vpliva na uporabo javnih površin v starem mestnem jedru in
posledi no ne pripomore k oživitvi mestnega jedra.
Višina takse za vsako naslednje vozilo pri izvajanju avtotaksi službe v MONM ni bila
specifi no opredeljena. Glede na izhodiš a, to je število parkirnih mest, rezerviranih za
avtotaksi vozila (manjše od števila vozil) in pove an obseg števila vozil, ki obratujejo v

MONM, je smotrno, da se za vsako naslednje vozilo pla uje polovi na vrednost takse.
Izvajanje prevozov z dodatnimi vozili pri opravljanju avtotaksi službe se pojavlja v asu
vikenda, kar je vezano na pove ano povpraševanje po prevozih, ve inoma v ve ernem
asu.
Višina izra unane takse za uporabo javne površine (v veliko primerih gre za ob inske ceste),
predvsem izven obmo ja mesta, je velikokrat zelo nizka in ne opravi uje škode, ki jo
povzro ajo izvedeni prekopi. Posledice na mestu posega so ne glede na sanacijo, ki jo
izvede povzro itelj dolgotrajnejše. Stroški celovite sanacije bodo iz naslova prihodkov
komunalnih taks na dolgi rok še vedno zgolj delno kriti.

3. CILJI IN NA ELA ODLOKA
Cilj odloka je poenostaviti postopke odmere komunalne takse, ter uvesti pla evanje
komunalne takse na obmo jih starega 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. Predvideno pa predstavlja cca. 7.000,00 EUR dodatnih sredstev
pridobljenih preko odmere komunalnih taks za uporabnike javnih površin.

5. PREDLOGI 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 po obravnavi
zadeve na svoji seji predlagani odlok po sprejme skrajšanem postopku.

Pripravila:
Simona Pavli
Vodja oddelka:
Po pooblastilu št. 100-32/2009
z dne 30.10.2009

v. d. direktorja ob inske uprave:
mag. Jože Kobe

Mirko Grahek

PRILOGE:
Odlok o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list, RS, št. 44/02, 89/04 in 31/05)
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto

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 IN 21/08), 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 _______ 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 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 tretji odstavek.
1.

len

Tarifna št. 3.4
Spremeni se taksni predmet pod tarifno št. 3.4 in sicer se po novem glasi:
Tarifn
Opis taksnega predmeta
a 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.
2.

len

Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-6/2009 (1804)
Novo mesto

Župan
Alojzij Muhi

