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Šifra: 00700-3/2013-2
Datum: 13. 05. 2013

Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF)
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 101/2007 Odl.US: U-I24/07-66, 57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012-ZUJF)
Zakon o prekrških (Uradni list RS, 29/2011-UPB8, 43/2011 Odl.US: U-I166/10-8, 21/2013)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13)

Predlagatelj:

Župan Alojz Knafelj

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:
I. UVODNA OBRAZLOŽITEV
Občinski svet Občine Straža je na 23. redni seji dne 05. 11. 2009 sprejel Odlok o občinskih taksah v
Občini Straža (v nadaljevanju Odlok), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/2009, dne 20. 11.
2009. Občinski svet je nato sprejel še dve spremembi odloka, ki sta bili objavljeni v Uradnih listih RS,
št. 28/2011 in 26/2012.
Pri uporabi Odloka so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, in sicer je tarifni del odloka
pomanjkljiv, ker ne določa vseh taksnih predmetov, kot so določeni v ostalih predpisih o uporabi
javnih površin, zaradi česar ima občinska uprava težave pri obračunavanju takse. Poleg tega ima odlok
tudi nekaj ostalih določil, ki se v praksi niso pokazala za ustrezna.
Zaradi navedenega smo pristopili k pripravi novega Odloka, v katerem smo sicer ohranili nekaj rešitev
iz veljavnega odloka, večina določb pa je povsem novih.
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II. PRAVNA PODLAGA
Pravno podlago za predpisovanje občinskih taks predstavlja 9. člen Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06 101/2007 Odl.US: U-I-24/07-66, 57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012ZUJF, v nadaljevanju ZFO), v skladu s katerim se lahko občinske takse predpišejo za:
uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
oglaševanje na javnih mestih;
parkiranje na javnih površinah;
uporabo javnega prostora za kampiranje in
druge zadeve, če tako določa zakon.
III. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH DOLOČB ODLOKA
V nadaljevanju podajamo obrazložitev nekaterih pomembnejših določb Odloka:
1) 2. člen Odloka: Taksni predmeti in storitve
Odlok predvideva plačevanje občinskih taks za naslednje taksne predmete in storitve:
- oglaševanje na javnih mestih,
- parkiranje na javnih površinah,
- uporaba javnih površin za kampiranje,
- druge oblike uporabe javnih površin.
Pri določitvi taksnih predmetov in storitev smo upoštevali zakonsko podlago iz 9. člena ZFO.
2) 3. člen Odloka:
Odlok opredeljuje pojma »javnih površin« in »drugih oblik uporabe javnih površin«:
Za druge oblike rabe javnih površin smo določili rabe, ki so značilne za našo občino in so se v praksi
izvajale že do sedaj. Predlog odloka vsebuje naslednje oblike uporabe javnih površin:
- postavitev kioska,
- postavitev prodajnega objekta, premične stojnice in premičnega vozička za namene prodaje,
- postavitev stojala za brezplačne časopise,
- postavitev samopostrežnega avtomata,
- prirejanje razstav,
- izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, športne, zabavne) in
javnega shoda,
- postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
- postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih
vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov.
3) 5. člen Odloka: Oprostitev plačila občinskih taks
Odlok določa tri sklope oprostitev plačila občinske takse:
1. Oprostitev plačila za državne in občinske organe ter javna podjetja in javne zavodi, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
2. Oprostitev glede na namen:
- kulturne, športne, humanitarne in tradicionalne prireditve in objave v zvezi s temi prireditvami, ki
jih organizirajo društva s sedežem v Občini Straža,
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-

prireditve in objave društev, ki imajo podeljen status društva v javnem interesu, s sedežem v
Občini Straža in objave v zvezi s prireditvami,
objave in prireditve humanitarnih organizacij in dobrodelnih društev v zvezi z njihovimi
aktivnostmi,
objave v zvezi z investicijami, ki se financirajo iz proračuna Občine Straža,
objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju,

3. Oprostitev v pristojnosti župana: župan lahko oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse
tudi v primerih, ko gre za prireditve in aktivnosti širšega promocijskega pomena ali posebnega
pomena za razvoj turizma, kulture ali športa, ki promovirajo občino in so sofinancirane s strani
občine.
4) 8., 11. 17 člen:Točke in vrednost točk
Odlok predvideva določanje taks v točkah, katerih višina je po posameznem taksnem predmetu in
storitvi določena v posebnem delu – Tarifi občinskih taks.
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo Občinske uprave Občine Straža.
Vrednost točke na dan uveljavitve znaša 0,050 EUR, spremembo vrednosti točke pa določa župan s
sklepom.
5) 14. in 15. člen:Nadzor nad izvajanjem
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske
Toplice, Občine Mirna peč, Občine Žužemberk in Občine Straža.
6) 18. člen:Prehodno obdobje
Odlok določa tudi prehodno obdobje 2. mesecev, v katerem morajo obstoječi uporabniki, ki nimajo
dovoljenja oz. soglasja v skladu s predpisi o uporabi javnih površin, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja
oz. prijaviti taksno obveznost.
Finančne posledice:

Predvideva se priliv sredstev iz naslova občinskih taks.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o občinskih taksah v Občini Straža v prvi
obravnavi.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloga:
- Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Straža
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