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ZADEVA:

1.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O OGLAŠEVANJU NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO
– PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v letu 2012 sprejel Odlok o oglaševanju na
območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/12, v nadaljevanju: odlok). Odlok
zajema pogoje za oglaševanje na javnih mestih, prepovedi, odmero takse za oglaševanje,
oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje, izvajanje nadzora in kazenske
določbe.
V času veljavnosti odloka smo ugotovili, da določena določila odloka niso uporabna v praksi in
da odloka ne moremo izvajati, kot je bilo predvideno ob sprejemu odloka, zato so nujne njegove
spremembe in dopolnitve, da bomo sledili načelom gospodarnosti in učinkovitosti. Poleg tega je
prišlo v veljavni zakonodaji do spremembe nekaterih pojmov, zato bomo odlok uskladili z
zakonodajo.
2. OCENJA STANJA IN OBRAZLOŽITEV
Obrazložitev predlaganih sprememb in dopolnitev:
Dopolnitev 1. člena:
V odloku se 1. člen dopolni tako, da bo skladen z 9. členom Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), ki določa, da lahko
občina predpiše občinsko takso za uporabo površin ali stavb v lasti občine za dejavnosti, ki
pomenijo posebno rabo teh površin in stavb (npr. oglaševanje, parkiranje ipd.). Upoštevajoč
navedeno se za besedami »na javnih mestih« doda besede »v lasti Mestne občine Novo
mesto«.
Sprememba prve alineje v prvem odstavku 2. člena:
Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17) se je nekoliko spremenila
definicija javnih površin, zato jo je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo.
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Sprememba prvega odstavka 9. člena:
Sedaj veljavni odlok določa, da se odmeri taksa za oglaševanje tudi na zasebnih
nepremičninah, kar je neskladno in v nasprotju z 9. členom Zakona o financiranju občin, po
katerem se taksa predpiše za uporabo občinskih nepremičnin. Na podlagi navedenega se
določilo spremeni in se kot zavezanca za plačilo takse določi izvajalca oglaševanja, ki bo
oglaševal na občinskih nepremičninah.
Sprememba 11. člena:
Zaradi poenostavitve postopka odmere takse za oglaševanje se spreminja določilo o vložitvi
vloge za odmero te tako, da se skrajša rok za vložitev vloge, da se določi minimalno vsebino
vloge in da se določi, kako ravna občinska uprava v primeru, da zavezanec ne odda vloge.
Sprememba 12. člena:
12. člen veljavnega odloka se glasi:
»(1) Za potrebe odmere takse se šteje kot pričetek oglaševanja dan postavitve objekta za
oglaševanje. Če zavezanec ne poda vloge za odmero takse in se taksa odmeri po uradni
dolžnosti, velja za pričetek oglaševanja dan, ko Mestna občina Novo mesto ugotovi, da tak
oglaševalski objekt obstaja.
(2) Taksa se plača za 3 mesece vnaprej od pričetka nastanka taksne obveznosti.
(3) Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve objekta za oglaševanje.
(4) Takso je potrebno plačati v roku, ki je določen v odločbi za odmero takse.
(5) Taksa se plačuje v vrednostih, ki so določene v tarifi, ki je opredeljena v prilogi k odloku –
Tarifa taks. Vrednost takse se s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje enega
leta pred letom, za katero se ugotovi vrednost takse. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji
vrednosti točke izda župan in se objavi v Uradnem listu RS.
(6) Višina takse se izračuna tako, da se taksa pomnoži z velikostjo m2 objekta za oglaševanje.
Površina, ki se uporabi za potrebe odmere takse pa je natančno definirana v pravilniku.
(7) Taksa se ne plača za kulturno, humanitarno, socialno in okoljevarstveno vsebino
oglaševanja in za vsebine, ki se jih oglašuje za Mestno občino Novo mesto ali pa jih Mestna
občina Novo mesto podpira. Za oprostitev plačila takse mora zavezanec predložiti
pristojnemu organu 30 dni pred pričetkom oglaševanja vlogo, iz katere je razviden čas
oglaševanja in vrsta objekta, na katerem se oglašuje s kulturno, humanitarno, socialno in
okoljevarstveno vsebino. V primeru, da je taksa za oglaševanje že plačana, se oprostitev
upošteva pri naslednji izdaji odločbe za odmero takse.
Predlagana sprememba 12. člena:
»(1) Taksa se odmeri po vrednostih, ki so določene v Tarifi taks, ki je priloga tega odloka.
Vrednost taks se s 1. januarjem tekočega koledarskega leta revalorizira z indeksom cen
življenjskih potrebščin za preteklo koledarsko leto. Sklep o revalorizaciji takse sprejme
župan.
(2) Taksa se izračuna tako, da se višina takse po Tarifi taks pomnoži z velikostjo objekta za
oglaševanje, kot je določena v pravilniku, in številom oglaševalskih objektov, pri čemer se
upoštevajo vse površine za oglaševanje.
(3) Če zavezanec ne vloži vloge za odmero takse skladno z določilom 11. člena tega odloka ali
ne vloži za vse oglaševalske objekte in pristojni upravni organ Mestne občine Novo mesto
začne s postopkom odmere takse po uradni dolžnosti, odmeri takso za obdobje 1 leta od
dneva začetka postopka. Število objektov za oglaševanje se določi na podlagi ogleda
pristojnega upravnega organa, ki vodi postopek odmere takse, ali inšpekcijskega organa.
(4) V primeru odmere takse po uradni dolžnosti se višina takse, ki se odmeri skladno s
prejšnjim odstavkom, pomnoži s faktorjem 3.
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(5) Taksa, odmerjena po tem členu, se ne vrača.
(6) Zavezanec je dolžan v roku 5 delovnih dni po izteku obdobja, za katerega je bila odmerjena
taksa za oglaševanje, odstraniti objekte za oglaševanje.«
Namen spremenjene določbe je, da se bo takso dejansko dalo odmeriti in izterjati.
Sprememba 18. člena:
Zaradi črtanja drugega odstavka 9. člena je potrebno uskladiti tudi kazenske določbe v 18.
členu.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev je sprejem odloka, ki bo uskladil odmero takse za
oglaševanje z veljavno zakonodajo, to je, da se bo taksa odmerjala za oglaševanje le na
nepremičninah v lasti občine in da se postopek odmere prilagodi tako, da bo takso dejansko
mogoče odmeriti in izterjati.
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na območju Mestne
občine Novo mesto vpliva na proračun Mestne občine Novo mesto, saj pričakujemo prihodek iz
naslova oglaševanja cca. 15.000 EUR.
5. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno
besedilo) v četrtem odstavku 77. člena določa, da občinski svet sprejema odloke po
dvostopenjskem postopku. V 91. členu poslovnika pa je določeno, da lahko občinski svet na
obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka
ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za manj zahtevne spremembe
in dopolnitve, prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih določb v
skladu z zakonom, uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, drugimi predpisi
državnega zbora in ministrstev ali odloke občinskega sveta ali spremembe in dopolnitve
odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov ter obvezne
razlage aktov.
Odlok o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto se izvaja nespremenjen že od
sprejetja leta 2012. Sprememba veljavnega odloka se nanaša le na uskladitev določenih
pojmov z veljavno zakonodajo in na izvedbo samega postopka odmere. Ker gre za manj
zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, ki ne vplivajo na občane, predlagamo Občinskemu
svetu sprejem odloka po skrajšanem postopku.
Pripravili:
Simona Pavlič
višja svetovalka
Stanislava Bjelajac
vodja Oddelka za premoženjske zadeve
dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave
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PREDLOG

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15
– ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 14/19 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na __. redni seji dne
_________ sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na območju
Mestne občine Novo mesto
1. člen
V Odloku o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto se v prvem odstavku 1. člena
za besedami »na javnih mestih« doda besedilo »v lasti Mestne občine Novo mesto«.
2. člen
Prva alineja v prvem odstavku 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- javne grajene in zelene površine, namenjene splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža,
trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in
podobne površine,«.
3. člen
(1) Prvi odstavek v 9. členu se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec za plačilo takse po tem odloku je izvajalec, opredeljen v petem členu tega
odloka.«
(2) Drugi odstavek 9. člena se črta. Tretji odstavek se preštevilči v drugi odstavek.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
» (1) Taksa se odmerja praviloma na podlagi vloge zavezanca za odmero takse, ki jo mora
vložiti najmanj 5 dni pred začetkom oglaševanja. Vloga mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
- naziv zavezanca,
- vrsta oglaševanja,
- število objektov za oglaševanje,
- obdobje oglaševanja, ki ne sme biti daljše od enega leta.
(2) V kolikor zavezanec ne vloži vloge za odmero takse, občinska uprava po uradni dolžnosti
izda odločbo skladno z 12. členom tega odloka.«
5. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Taksa se odmeri po vrednostih, ki so določene v Tarifi taks, ki je priloga tega odloka.
Vrednost taks se s 1. januarjem tekočega koledarskega leta revalorizira z indeksom cen
življenjskih potrebščin za preteklo koledarsko leto. Sklep o revalorizaciji takse sprejme župan.
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(2) Taksa se izračuna tako, da se višina takse po Tarifi taks pomnoži z velikostjo objekta za
oglaševanje, kot je določena v pravilniku, in številom oglaševalskih objektov, pri čemer se
upoštevajo vse površine za oglaševanje.
(3) Če zavezanec ne vloži vloge za odmero takse skladno z določilom 11. člena tega odloka ali
ne vloži za vse oglaševalske objekte in pristojni upravni organ Mestne občine Novo mesto
začne s postopkom odmere takse po uradni dolžnosti, odmeri takso za obdobje 1 leta od
dneva začetka postopka. Število objektov za oglaševanje se določi na podlagi ogleda
pristojnega upravnega organa, ki vodi postopek odmere takse, ali inšpekcijskega organa.
(4) V primeru odmere takse po uradni dolžnosti se višina takse, ki se odmeri skladno s
prejšnjim odstavkom, pomnoži s faktorjem 3.
(5) Taksa, odmerjena po tem členu, se ne vrača.
(6) Zavezanec je dolžan v roku 5 delovnih dni po izteku obdobja, za katerega je bila odmerjena
taksa za oglaševanje, odstraniti objekte za oglaševanje.«
6. člen
V 18. členu se v drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku se beseda »tretjega« zamenja z
besedo »drugega« in za besedilom »10. členom« doda », 12. členom«.
7. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Številka: 007-11/2019-_ (633)
Novo mesto,
mag. Gregor Macedoni
župan
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