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         Skrajšani postopek 
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. 
člena Zakona o prekrških  (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. 
US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na  
seji dne _____________ sprejel 
 
 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in 

površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 54/04) se 1. točka 15. člena dopolni tako, da se na koncu 
besedila, za vejico doda naslednje besedilo: 
 
»1. razen izjemoma, na podlagi sklepa župana, ko gre za prireditve občinskega, 
regijskega ali državnega značaja in je organizator ali soorganizator le-teh Mestna občina 
Nova Gorica,« 
 

2. člen 
 
V 19. členu se znesek 250.000 SIT nadomesti z zneskom 1.000 EUR, znesek 80.000 SIT 
se nadomesti z zneskom 300 EUR. 
 

3. člen 
 

V 20. členu se znesek 150.000 SIT nadomesti z zneskom 600 EUR, znesek 80.000 SIT 
se nadomesti z zneskom 300 EUR. 
 

 
KONČNA DOLOČBA 

4. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne  veljati petnajsti dan po 
objavi. 
 

 

Številka: 015-02-1/2003 
Nova Gorica,  

Matej Arčon 
ŽUPAN 

 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740


 

 

Številka: 015-02-1/2003-7 

Nova Gorica, 6. junija 2017 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti 
Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: predlog odloka): 

 
Razlog za spremembo oz. dopolnitev 15. člena odloka je določitev izjeme od prepovedi 
trosenja ali razdeljevanja letakov, in sicer za namen obveščanja glede prireditev 
občinskega, regijskega ali državnega značaja, ki jih organizira oz. soorganizira Mestna 
občina Nova Gorica.  
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Cilj spremembe odloka je kot izjemo (na podlagi sklepa župana) dovoliti razdeljevanje oz. 
trosenje letakov za obveščanje in informiranje občanov glede pomembnih prireditev, ki 
niso tržnega oziroma poslovnega značaja, ampak so predvsem kulturnega značaja. 
 

3. Pravne podlage po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
 
Pravne podlage za spremembe v predlogu odloka so:  

 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17). 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Obveščanje in informiranje javnosti o pomembnih prireditvah občinskega, regijskega ali 
državnega značaja na način, ki je bil do sedaj prepovedan, bo omogočil še boljšo 
obveščenost o dogodkih, ki se bodo odvijali v okviru takih prireditev, ravno tako pa bo 
omogočena kontrola nad tovrstnim načinom oglaševanja. 
 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S sprejetjem predloga spremembe odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale 
dodatne materialne obveznosti. 
 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
 
Ker gre za manjše spremembe oziroma dopolnitve predlagamo, da se odlok sprejme po 
skrajšanem  postopku. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predlog odloka 
obravnava in sprejme.  
 
 
Pripravila: 
Martina Remec Pečenko                                                                      Matej Arčon 
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                                               ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 




