OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

P R E D L O G - II. branje

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - Odl. US, 57/08,
94/10 - ZIU in 36/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 - Odl. US), 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Kanal
ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji ……… seji dne ……….. sprejel

ODLOK
o občinskih taksah v Občini Kanal ob Soči
I.

Temeljne določbe

1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Kanal ob Soči, zavezance za
plačilo takse, vrste in višino takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
(1)V Občini Kanal ob Soči se plačuje takso za:
− uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
− za oglaševanje na javnih površinah,
− za parkiranje na javnih površinah,
− za uporabo javnega prostora za kampiranje,
− druge oblike uporabe javnega prostora, kot to določa zakon.
(2)Plačilo občinske takse za dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za
posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način
plačila.
3. člen
Za javna mesta in za javne površine se po tem odloku upoštevajo javne površine, na katerih ima
Občina Kanal ob Soči lastninsko in stvarno pravico in so namenjeni splošni javni rabi.
II.

Taksni zavezanci

4. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in
izvaja storitve, za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika je taksni
zavezanec lastnik taksnega predmeta.
5. člen
(1)Občinske takse ne plačujejo državni in občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Kanal ob Soči.

(2)Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve,
prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v Občini Kanal ob
Soči ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Občinske takse se ne plačuje
za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
(3)Župan Občine Kanal ob Soči lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni
zavezanec ali namen prireditve ni naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti taksnega zavezanca plačila
občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj kulture,
športa ali turizma v Občini Kanal ob Soči.
III.

Odmera občinskih taks

6. člen
(1)Takse se določajo v točkah. Višina taks za posamezne taksne predmete je določena v posebnem
delu-tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka. Za tiste taksne predmete, ki imajo izračun
takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za izračun takse na leto, pa se v primeru časovno
krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna na dneve.
(2)Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša 0,06 EUR.
(3)Vrednost točke se lahko s sklepom župana , do konca januarja tekočega leta uskladi z indeksom
cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.
7. člen
(1)Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete. Najnižja višina
občinske takse, ki se odmeri zavezancu v odločbi, če je izračun takse po tarifnih zneskih nižji, znaša za
površine taksnih predmetov do 10 m2 165 točk, za površine taksnih predmetov nad 10 m2 250 točk.
(2)Taksna obveznost v primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve
taksnega predmeta oziroma pred pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je
zavezanec pisno obvestil Občinsko upravo Občine Kanal ob Soči o odstranitvi taksnega predmeta
oziroma prenehanjem njegove uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta, ter s potekom
dneva zadnje uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta, ter s potekom dneva zadnje
uporabe taksnega predmeta, če je taksa določena v dnevih.
(3)Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na
taksno obveznost. Taksa za uporabo javnih površin za namen postavitve letnih vrtov se odmeri ne
glede na število dni slabega vremena.
8. člen
(1)Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti Občinski upravi občine Kanal ob
Soči v 15 dneh od njenega nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno oziroma 10 dni pred
prireditvijo. Za prijavo taksne obveznosti šteje tudi vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javne
površine.
(2)Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe taksnega
predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število, ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so
pomembne za določitve višine občinske takse.

(3)Taksni zavezanec je Občinski upravi Občine Kanal ob Soči dolžan prijaviti vsako spremembo, ki bi
lahko vplivala na obračun takse.
(4)Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih, se
odmeri občinska taksa po evidencah taksnih predmetov v istem koledarskem letu za tekoče leto ali
podatkih, ugotovljenih s strani medobčinske inšpekcije.
9. člen
(1)Takso odmerja občinska uprava, izterjuje pa pristojni organ po predpisih o izvršbi. Za zapadle in
neplačane občinske takse se zaračunavajo nezakonite zamudne obresti.
(2)Občinske takse plačujejo zavezanci v naprej, če ni v tem odloku ali v tarifnem delu določeno
drugače. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, osnova za odmero so podatki pridobljeni
na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih
služb ter prijave medobčinskega redarstva.
(3)Taksni zavezanec je dolžan plačati takso v 15 dneh od dokončnosti odločbe, razen v primerih
uporabe javnih površin za namen prireditve, ko mora biti taksa plačana pred samo prireditvijo in je
pogoj za veljavnost dovoljenja. O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo
izda ustrezno potrdilo.
(4)Župan lahko s taksnim zavezancem sklene dogovor o obročnem plačilu občinske takse , v kolikor
za to obstajajo utemeljeni razlogi s strani taksnega zavezanca.
(5)Če taksni zavezanec ne plača takse v roku , ki je za to določen v odločbi, ali v dogovoru iz
prejšnjega odstavka tega člena, izvršba upravne odločbe pa ni uspešna, lahko Občinska uprava
Občine Kanal ob Soči razveljavi dovoljenje ter se izvedejo ukrepi v skladu s 15. členom tega odloka.
10. člen
Občinska taksa za uporabo javnih površin po tem odloku se odmeri hkrati z izdajo dovoljenja za
posebno uporabo javne površine, v skladu s predpisi o ureditvi cestnega prometa v Občini Kanal ob
Soči. V primeru, kadar je predmet uporabe javna površine v lasti Občine Kanal ob Soči, ki je
namenjena splošni rabi, se izda dovoljenje in odmeri občinska taksa, kadar so taksni predmeti
začasne narave ali gre za postavitev letnega gostinskega vrta.
11. člen
Taksni zavezanec, ki je opremil javno površino, ali je imel stroške v zvezi z vzdrževanjem te površine
in to izkazuje z ustrezno dokumentacijo, je oproščen plačila takse za vse taksne predmete, ki jih
uporablja, vendar največ do višine 80% vlaganj, če so ta vlaganja utemeljena in nujna. Višino
oprostitve določi župan.
12. člen
Občinska taksa za letne vrtove se odmeri najprej za število dni, v katerih bo letni vrt postavljen.
Taksni zavezanec ne more za preteklo leto uveljavljati morebitnih deževnih ali slabega vremena, ko
letnega vrta ni uporabljati. Lahko pa taksni zavezanec določene dni v terminu postavitve letnega vrta
v naprej izvzame iz uporabe, ob pogoju, da se v teh dneh vsi elementi letnega vrta popolnoma
odstranijo in se javna površina v teh dneh vzpostavi v prvotno stanje.

13. člen
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Kanal ob Soči in se namensko uporabijo
za vzdrževanje javnih površin.
IV.

Nadzor nad izvajanjem odloka

14. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja redarska služba.
15. člen
(1)Pristojni občinski organ nadzora ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta
prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
(2)V primeru, ko taksna obveznost ni prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni
neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni plačana v celoti,
lahko pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev
taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do
izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta li za izvajanje taksne storitve na
javni površini določa ta odlok.
V.

Globe

16. člen
(1)Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki:
• ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
• v prijavi nastanka taksnega predmeta navede neresnične podatke, pomembne za obračun
taksne obveznosti,
• postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega organa.
(2) Z globo 150 se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 150 EUR se kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
VI.

Prehodne in končne določbe

17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o komunalnih taksah (Uradno
objave, št. 40/96).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
ŽUPAN
Andrej Maffi

TARIFE KOMUNALNIH TAKS

Tarifa št. 1 – za uporabo javnih površin
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki, in
podobno) znaša taksa za vsak uporabljen m2 dnevno:
1.1 za urejene in vzdrževane površine (asfaltirane, betonske ali tlakovane)

5 točk

1.2 za zelenice, makadamske in ostale površine

2 točki

Pojasnila:
1. za javno površino se po tej tarifi štejejo ceste, pločniki, ulice, trgi, parkirišča, zelenice, druge urejene in
neurejene javne površine na območju Občine Kanal ob Soči, ki so v lasti oziroma je imetnik pravice
uporabe Občina Kanal ob Soči.
2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditev razstav in drugih zabavnih prireditev.

Tarifa št. 2 – za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave, oglase in sporočila,
ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni, se plača taksa glede na velikost:
2.1 če so stalnega značaja – letno glede na velikost:
neosvetljen
enostranski

osvetljen

dvostranski

enostranski

dvostranski

do 1 m2

500 točk

1000 točk

750 točk

1500 točk

za vsak nadaljnji
začeti m2

500 točk

1000 točk

750 točk

1500 točk

10000 točk

17500 točk

15000 točk

25000 točk

za jumbo pano

2.2. Za prenosne reklamne objekte (prenosne table, panoji in transparenti), ki nimajo trajnega
značaja, glede na velikost, na dan:
enostranski

dvostranski

do 1 m2

4 točke

8 točk

od 1 m2 do 3 m2

8 točk

16 točk

nad 3 m2

25 točk

50 točk

Pojasnila:

1.

2.

3.

4.

5.

Kot oglaševanje stalnega značaja po tarifi 2 se šteje oglaševanje na stenskih in samostoječih tablah
oziroma panojih, svetlobne table, slikovno ali pisano obdelane stene zgradb, svetlobni in vrtljivi
prikazovalniki, obešanje na drogovih javne razsvetljave, napisi na markizah in ograjah, znaki, nalepke ali
drugi simboli dejavnosti, izdelka ali podobno, oglaševalne vitrine, oglaševanje na vozilih in prikolicah s
plakati in podobni načini oglaševanja.
Za javno mesto po tej tarifi se štejejo ceste, pločniki, ulice, trgi, parkirišča in zelenice, druge urejene in
neurejene javne površine na območju Občine Kanal ob Soči, ki so v lasti Občine Kanal ob Soči oziroma
je imetnik pravice uporabe Občina Kanal ob Soči.
Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje ali
za katere se oglaševanje, reklamiranje izvaja. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče
identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov.
Plačila občinske takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave občinskih organov,
organov krajevne skupnosti, političnih strank, v času volilne kampanje , objave kulturnih in športnih
prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini kanal ob Soči, reklamni
napisi, ki jih opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih
organizacij.
Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna označba dejavnosti pravne osebe oziroma
samostojnega podjetnika, nameščena pri vhodu v poslovni objekt, prostor.

Tarifa št. 3 – za uporabo javnega prostora za parkiranje ali kampiranje znaša taksa dnevno za
vsak m2:
3.1 asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene površine

1,5 točke

3.2 za utrjene makadamske površine

1,0 točka

3.3 za kampiranje na zelenih površinah

2,0 točke

3.4. druge (neutrjene in ne-vzdrževane) površine

0,5 točke

Pojasnila:
1. Za javni prostor po tej tarifi se štejejo ceste, pločniki, ulice, trgi, parkirišča, zelenice, druge urejene in
neurejene javne površine na območju Občine Kanal ob Soči, ki so v lasti oziroma je imetnik pravice
uporabe Občina Kanal ob Soči.
2.

Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen parkiranje, ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora (parkiranje ob večjih političnih, zabavnih ali gospodarsko-pridobitnih
prireditvah) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega občinskega akta.

3.

Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen namen (kot npr. šotoriti), ki ne
predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.

Tarifa št. 4 – druge oblike uporabe javne površine. Za druge oblike uporabe javne površine, kot
je postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbišč, postavitev kioskov, telefonskih govorilnic,
stojnic, potujočih prodajaln, uporaba pločnikov ali trgov v gospodarske ali gostinske namene,
terase:
4.1 Za uporabo tlakovanih, asfaltiranih ali posebej vzdrževanih javnih površin za gradbene namene
za ureditev gradbišč za potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije dnevno:
4.1.1. stanovanjskih objektov od m2

0,5 točke

4.1.2. poslovnih in drugih objektov od m2

1,5 točke

4.1..3 poslovno-stanovanjskih objektov od m2

1,0 točka

4.2 Za uporabo javnih površin za gostinstvo, trgovino in podobno (razen javne tržnice) od m2 dnevno:
4.2.1. za tlakovane, betonske ali asfaltirane površine

2,5 točka

4.2.2 za makadamske in ostale posebej vzdrževanje površine

1,5 točke

4.2.3 za kioske in za stojnice

45 točk

4.2.4 za potujoče prodajalne

200 točk/dan

4.3 Za uporabo pločnika ali trga pred poslovnimi prostori oziroma za prirejanje prodajnih akcij,
promocijski predstavitev in podobnih prireditev se plača taksa od vsakega začetega m2:
4.3.1 mesečno

65 točk

4.3.2 dnevno

10 točk

Pojasnila:
1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ceste, pločniki, ulice, trgi, parkirišča, zelenice, druge urejene in
neurejene javne površine na območju Občine Kanal ob Soči, ki so v lasti oziroma je imetnik pravice
uporabe Občina Kanal ob Soči.
2. Upravljavci tržnice, ki so javno površino za potrebe tržnice pridobili s posebnim aktom pristojnega organa
ali odlokom občinskega sveta, niso zavezanci po tej tarifi.
3. Taksni predmet pod točko 4.2 in 4.3 vključuje tudi uporabo pločnika in druge javne površine pred
poslovnim prostorom, oziroma v njegovi neposredni bližini, za neposredno opravljanje iste dejavnosti,
kot se opravlja v tem prostoru in vsako drugačno omejitev javne uporabe take površine zaradi poslovnih
interesov (npr. ograjevanje javne površine pred poslovnim prostorom).

O b r a z l o ž i t e v:
Na skupnem sestanku 8. sestanka Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe in 4. sestanku Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami , ki je bil
dne 13.03.2012 in pripombe svetnikov ob prvi obravnavi predloga na seji dne 15. 3.2012 so bile
podane sledeče pripombe in predlogi:
-

v glavnem gre v odloku za nekakšno »najemnino« za uporabo javnih površin in ne za
pričakovano taksiranje oglaševanja, ki »sega« v javni prostor,
Odgovor: pri pregledu nekaj odlokov drugih občin smo ugotovili, da so izključena mesta v zasebni
lasti, v skladu s presojo ustavnega sodišča, ki je presojalo ustavnost in zakonitost odlokov nekaterih
slovenskih občin. Taksira se lahko oglaševanje na javnih mestih.
Mestna občina Nova Gorica javno mesto opredeljuje na sledeč način: Javno mesto je, v javni lasti, v
oziroma na katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena
navzven, v javni prostor. Takšna mesta so ograje, fasade, strehe, stave, stebri in druge podobne
konstrukcije in površine.

Mestna občina Koper v Odlok o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 140/06) taksira oglaševanje na
javnih mestih in sicer za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva
za reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih.
- preveriti, da vrednost točke ni previsoka,
Odgovor: predlagana vrednost točke 0,085, primerjalno z drugimi bližnjimi občinami smo jo znižali na
0,6 EUR.
- morda bilo bolje vrednost točke iz odloka izločiti in jo posebej opredeliti s sklepom
občinskega sveta:
Odgovor: ker je predvideno usklajevanje vrednosti točke z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin
s sklepom župana ni potrebe po sprejemanju sklepa vsako leto na občinskem svetu.
- preveriti usklajenost odloka z odlokom o plakatiranju,
Odgovor: odlok o plakatiranju opredeljuje postavitev, odstranjevanje plakatov, reklamnih panojev,
…) in ceno za izvajanje te storitve glede na sprejeti sklep občinskega sveta; smo pa zmanjšali točke za
oglaševanje.
- za letni vrt razčistiti kaj je najemnina, kaj so takse,
ter
- za letni vrt ločiti najemnino od takse, da se ne sešteva,
Odgovor: Zakon o financiranju občin (uradni list RS, št. 123/06, 101/07-odl. US in 57/08 je v 9. členu
uvedel termin tako imenovanih občinskih taks, ki po vsebini pokrivajo nekatere namenske rabe
občinskih zemljišč in dajatve-najemnine, ki smo jih do sedaj pokrivali z Odlokom o oddaji poslovnih
prostorov v najem (Uradne objave Primorske novice, št. 13/98), ki je v 23. člen opredeljeval tudi
javne površine (kioski, stojnice, gostinski vrtovi). Glede na območje I., II. ali III odlok v 25. členu
opredeljuje višino najemnine na dan 1.3.1998, ki se enkrat letno usklajuje z gibanjem
drobnoprodajnih cen in sicer: v I. coni 380, v II. coni 285 SIT/m2 in v III. coni 190 SIT/m2. V predlogu
o občinskih taksah želimo skladno z določili zakona urediti zaračunavanje predvsem začasnih uporab
občinskih površin. Posebej pa bo potrebno sprejeti nov odlok o oddaji nepremičnin v najem.
Določilo 2 odstavka 2. člena sicer že opredeljuje, da se takse ne pobira, v kolikor je ».. s pogodbo
dogovorjen drug način plačila«. Če se za trajnejšo rabo javne površine sklene najemna pogodba in z
njo dogovori plačilo najemnine se občinske takse po tem odloku ne odmerjajo.
- bojazen, da bi bila za potujočo trgovino taksa previsoka: s sprejetjem odloka bi znašala
taksa 12 EUR/dan,
- uporaba pločnika pred trgovino, premisliti ali sploh omogočiti takšno rabo, prednost pešci,
Odgovor: rabo smo ohranili, predvsem kot začasno uporab občinskih površin.
- pregleda naj se še odloke Mestne občine Nova Gorica in Občine Tolmin ter Mestne občine
Koper in opravi nekaj primerov izračunov:
Odgovor: pregledali smo nekaj odlokov občin in pripravili nekaj izračunov. Glede na to smo zmanjšali
predlagano vrednost točke iz 0,085 na 0,06 EUR in nekoliko spremenili tarife v prilogi odloka.
Občinskemu svetu občine Kanal ob Soči predlagam, da obravnava in sprejme predloženi odlok o
občinskih taksah.
ŽUPAN
Andrej Maffi

