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Številka: 037-62/2020-1 

Datum: 17. 11. 2020 

Zadeva: POVPRAŠEVANJE SOS – OBRAČUN / OPROSTITEV OBČINSKE TAKSE ZA 

NAMEN OGLAŠEVANJA NA JAVNIH POVRŠINAH V LETU 2020 

Na občine članice smo se obrnili z vprašanjem občine, ki jo je zanimalo: 

- ali je vaša občina pravnim osebam v letošnjem letu obračunala občinske takse za namen 

oglaševanja na javnih površinah (reklamne table), 

- v kolikor je vaša občina izvedla oprostitev plačila občinskih taks za reklamne table, 

prosimo pojasnite na kakšen način?  

 

Občine smo zaprosili za posredovanje odgovorov do 16. 11. 2020, v nadaljevanju jih podajamo: 

 

OBČINA CERKVENJAK  

V naši občini nimamo tovrstnih reklamnih tabel. 

OBČINA MISLINJA 

Občina Mislinja je v letošnjem letu obračunavala pravnim osebam občinsko takso za namen 

oglaševanja na javnih površinah po veljavnem odloku. Oprostitev plačila občinskih taks so po 

odloku oproščeni: 

• Javni zavodi, katerih soustanoviteljica je občina Mislinja, 

• Organizatorji humanitarnih prireditev, prireditev socialnega, vzgojnega ter 

kulturnega značaja, 

• Vaške skupnosti v občini Mislinja, 

• Društva v občini Mislinja. 

Pred plakatiranjem morajo pridobiti dovoljenje občinske uprave, ki na plakate odtisne 

štampiljko občine in datum do katerega dneva (roka) sme biti plakat nameščen. 

OBČINA REČICA OB SAVINJI 

Občina Rečica ob Savinji pravnim osebam v letošnjem letu ni obračunala občinske takse za 

namen oglaševanja na javnih površinah (reklamne table), saj nima urejenega odplačnega 

oglaševanja. Veza: Odlok o plakatiranju na javnih mestih v Občini Rečica ob Savinji, Uradni 

list Republike Slovenije, št. 54/2010, ki določa: 
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5. člen 

(1) S panoji za obvestila upravlja Občina Rečica ob Savinji. 

(2) Uporaba panojev za obvestila je brezplačna. 

OBČINA JESENICE 

V Občini Jesenice odmerimo takse za preteklo leto. V letošnjem letu smo izdali odločbe za 

2019. 

OBČINA POSTOJNA 

Takse za reklamne table obračuna Občina Postojna v mesecu decembru.  

Nismo razmišljali v smeri, da bi izvedli oprostitev plačila teh taks. 

OBČINA SEVNICA 

Občina Sevnica je dne 2.4.2020 sprejela Sklep o začasnih nujnih ukrepih v občini Sevnica, 

skladno s katerim so bili uporabniki javnih površin v obdobju razglasitve epidemije ter v 

primeru neuporabe le-teh, oproščeni plačila sorazmernega dela že plačane najemnine oziroma 

takse. Glede na dejstvo, da so v Občini Sevnica uporabniki reklamnih panojev na javnih 

površinah tudi v obdobju razglašene epidemije izvajali svojo pridobitno dejavnost oz. 

oglaševanje, le-ti niso bili oproščeni plačila predmetne občinske takse. 

MO VELENJE 

Mestna občina Velenje je v letu 2019 z javnim razpisom oddala površine v lasti Mestne občine 

Velenje za namen pridobivanja pravice postavitve objektov za izvajanje zunanjega oglaševanja 

v najem. Najemniki (pravne osebe) najemnino plačujejo mesečno, najemnina pa vključuje tudi 

plačilo takse. Mestna občina Velenje v letošnjem letu ni sprejela nobenega sklepa, s katerim bi 

najemnike oprostila plačila občinske takse oz. najemnine za namen oglaševanja na javnih 

površinah (reklamne table). 

MO MARIBOR 

Mestna občina Maribor ni sprejela pravne podlage za oproščanje občinske takse za 

oglaševalce. Zakonske pravne podlage za to ni. 

 

 

Lep pozdrav,  

sekretariat SOS 
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