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Mestni trg 1 
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Zadeva: Amandmaji Svetniškega kluba N.Si na predlog Odloka o oglaševanju 

 

1. AMANDMA k naslovu: 

 

Naslov odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»Odlok o oglaševanju na javnih površinah« 

 

Obrazložitev: 

Menimo, da lahko odlok ureja le oglaševanje na javnih površinah in nikjer drugje. 

 

 

2. AMANDMA k 1., 3., 4., 5., 8., 13., 20. členu: 

 

V 1., 3., 4., 5., 8., 13., 20. členu se besedna zveza »javno mesto« zamenja z besedno zvezo »javna 

površina« v ustreznem sklonu. 

 

Obrazložitev:  

Pojem »javno mesto« niti v odloku niti v zakonodaji na državnem nivoju ni ustrezno definiran, zato 

se utegne ob uporabi odloka pojaviti dvom, kaj vse obsega pojem »javno mesto«. Namesto tega 

predlagamo ustreznejši pojem »javna površina«, ki ga Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list 

RS, št. 110/02 in naslednje spremembe) opredeljuje v točki 1.5.1. prvega odstavka 2. člena kot 

površino, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, 

igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina.  

 

 

 

3. AMANDMA k 6. členu: 

 

V prvem odstavku 6. člena se besedna zveza »javnem mestu« nadomesti z besedilom »na javni 

površini v upravljanju oziroma lasti MOL ali drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je 

MOL,« 

 

Obrazložitev: 

 

Namen tega amandmaja je natančnejša določitev površin, za katere ima MOL pristojnost, da jih odda 

za oglaševanje na podlagi javnega razpisa. 

                   

               

 

 

                                                                     



 

 

4. AMANDMA k 7 členu: 

 

V prvem odstavku 7. člena se besedna zveza »na javnem mestu« nadomesti z besedilom »na javni 

površini v upravljanju oziroma lasti MOL ali drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je 

MOL,« 

 

 

Obrazložitev: 

 

Namen tega amandmaja je natančnejša določitev površin, ki jih lahko MOL odda za oglaševanje na 

podlagi javnega razpisa. 

 

 

 

5. AMANDMA k 11. členu: 

 

V prvem odstavku 11. člena se za besedno zvezo »iz tega odloka« doda besedilo »na javni površini«. 

 

Šesti odstavek se črta. 

 

Obrazložitev: 

 

Menimo, da MOL ne more naložiti plačila takse tudi za napise in druge objave reklamnih oglasov, ki 

se nahajajo na zemljiščih ali stavbah v zasebni lasti. Navedbe utrjujejo odločitve Ustavnega sodišča. 

 

 

6. AMANDMA k 15. členu: 

 

Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Za osnovno obveščanje iz prejšnjega odstavka se šteje, za enega organizatorja, predstavitev na 

desetih plakatnih mestih za plakatiranje na malih plakatih in desetih plakatnih mestih za plakatiranje 

velikih plakatov za čas štirinajstih dni za en krog volitev in to zadnja dva tedna pred dnevom volitev, 

oziroma sedem dni pred drugim krogom volitev in to zadnji teden pred dnevom volitev.« 

 

Obrazložitev: 

 

Organizatorji volitev oz. referenduma morajo imeti enakovredne možnosti za svojo predstavitev, kar 

jim v večji meri omogoča ta amandma glede na predlagani člen odloka. 

 

7. AMANDMA k 16. členu: 

 

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Stranke morajo zagotoviti za prvi krog volilne kampanje plakatna mesta za štirinajst dni , za drugi 

krog volilne kampanje pa še za sedem dni, za referendumsko kampanjo pa sedem dni.  

MOL povrne stranki izpadli dohodek na zagotovljenih plakatnih mestih v višini petdeset odstotkov za 

enaindvajset dni za volilno kampanjo in za sedem dni za referendumsko kampanjo. Višina izpadlega 

dohodka se določi na podlagi dokumentacije stranke o ustvarjenem dohodku na odstopljenem 

plakatnem mestu za obdobje zadnjih treh mesecev pred odstopom plakatnega mesta. Če stranka ne 

predloži dokumentacije v roku enega meseca od končane volilne ali referendumske kampanje, MOL 

stranki ne poravna izpadlega dohodka.« 

 

Obrazložitev: 

Amandma sledi predlaganim spremembam k 15. členu.  

 

 

 



 

 

8. AMANDMA k 20. členu: 

 

V drugem odstavku 20. člena se besedilo »odredi takojšnjo odstranitev objekta« nadomesti z 

besedilom »o tem nemudoma obvesti pristojni državni organ skupaj s predlogom ukrepov«. 

 

Obrazložitev: 

 

Glede na omejene pristojnosti občinske inšpekcije ter v izogib kompetenčnemu sporu in presoji 

ustavnosti in zakonitosti menimo, da je za odstranitev objekta pristojna ustrezna inšpekcija na nivoju 

države in ne na nivoju lokalne skupnosti.  

 

 

 

 

 

                                                                                            
                                                                                                                      Mojca Kucler Dolinar 

                                                                                                               Vodja Svetniškega kluba N.Si 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- naslovu po e-pošti 

- arhiv SK NSi  


