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OBRAZLOZITEY:

1. Pravna podlaga

- Drugi odstavek 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni lĺst RS, št' 94107 -

uradno prečiščeno besedilo, 27l08 - odl. US, 76108, 79109, 51l10, 84110 - odl. US' 40ĺ12 -
AUJF, 14ĺ15 - ZUUJFO in 76116 - odl. US) med drugim določa, da občinski svet v okviru
svojih pristojnosti sprejema odloke in druge občinske akte;

- 15. člen Statuta občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice št.712014) določa, da
občinski svet sprejema statut, odloke in druge akte.

- Drugi odstavek 72. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vodice (Uradno
glasilo občine Vodice, št. 9/20'15) doloca, da svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah. V prvi obravnavi svet obravnava osnutek odloka, v drugi obravnavi pa predlog

odloka.

Pravna podlaga za sprejem odloka o občinskih taksah je Zakon o fĺnanciranju občin
(Uradni list RS, št. 12312006,57l08,36ĺ11, 14ĺ15; v nadaljevanju. ZFo-1), ki daje občinam
moŽnosti zaraěunavanja občinske takse za razlićne dejavnosti.
Določba 9' člena (občinske takse) zFo-I se glasi:
>(1) občina lahko predpiše občinsko ťakso za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev,
parkiranje in opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe ĺn
pomenijo z občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo:
- javnih površin v lasti občine, kot so javne cesŕe, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča,
pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno,
- nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
- stavb v lasti občine, in za druge zadeve, če tako določa zakon.
(2) občinsko takso predpiše občina z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse ter
zavezance za plačilo takse. Višina takse se ne določi po vrednosti predmeta, dejanskem
prometu ali dejanskem dohodku.
(3) občina ne sme zahtevati plačila občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega
člena, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan drug način
plačila.<.

2. Namen, cilji

S predlaganĺm odlokom se vzpostavlja nadzor nad uporabo javnih površin s ciljem, da se
omogoči zavezanlem odprto in nedvoumno uporabo javnih površin, vendar pod pogoji,

ki varujejo javno dobro.

S predlaganim osnutkom odloka se urejajo obveznosti zavezancev, ki uporabljajo oz.

zasedajo ali izvajajo dejavnosti, določene v tem odloku na javni povrŠinĺ v občini ali pa imajo
na njih nameščene taksne premete (taksne objekte).



3. obrazIožitev vsebine

Skladno z ZFo-1, osnutek odloka predpisuje vrste in višino občinskih taks, zavezance za
plačilo občinskih taks ter postopek odmere, obračuna in plačila občinskih taks za uporabo
javnih površin in oglaševanja na javnih mestih.

Splošne določbe odloka opredeljujejo predmet odloka (í. člen), določajo taksne predmete in

storitve (2. člen) tertaksne zavezance (3. člen). Taksni zavezanci za plačilo občinske takse
so pravne osebe, društva, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno
opravljajo dejavnost ali druge oblike poslovnega subjekta ali fizične osebe, ki uporabljajo ali
nameščajo taksne predmete in izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom določene takse.

Taksa se odmerja na podlagi prijave (4. člen) taksnega zavezanca ali po uradni dolżnosti v
primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta (5. člen). Vloga/Prijava mora
vsebovati podatke, ki so pomembne za določitev višine občinske takse. Pristojni občinski
organ bo na podlagi prijave taksne obveznosti izdal odločbo v kateri bo dovolil uporabo
taksnega predmeta oziroma ĺzvajanje taksne dejavnosti in hkrati v odlocbi odmeril občinsko
takso. občinska uprava bo za izvajanje odloka pripravila Vzorec vloge za prl1avo občinske
takse, ki bo dosegljiv na spletni strani občine in v prostorih občine.

lzračun takse (6. člen) se vrši na podlagĺ taksne tarife in točk, ki so vsebovane v Tarifnem
delu odloka. Skladno z določbo zFo-I se višina takse ne določi po vrednosti predmeta,
dejanskem prometu ali dejanskem dohodku. Formula za izraÖun takse: Vrednost točke (v
EUR) X število točk (št. točlłm2 na št. dni) oziroma Vrednost točke (v EUR) X število točk
(št. točl</m2 na št. dni) X površina oglasa (m2) X čas oglaševanja (št. dni). Predlagana
vrednost točke je 0,06 EUR. občina je vrednost točke primerjala z nekaterimi (sosednjimi)
občinami, ki imajo spĘet odlok o občinskih taksah. Primerjalni izračuni so podani v
nadaljevanju.

občinska uprava na podlagi prijave taksne obveznosti taksnemu zavezancu izda odločbo, v
kateri dovoli uporabo taksnega predmeta ali izvajanje taksne dejavnosti in odmeri občinsko
takso. občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno öasovno obdobje (leto ali dan)
v naprej oz. tako kot je določeno z odločbo (7. člen).

oprostitve placila takse (8. člen) so namenjene javnim podjetjem in zavodom, katerih so/
ustanovitelj je občina ter društva s sedeŽem v občini Vodice in društvom, ki jim je podeljen
status za delovanje v javnem interesu zaizvajanje lastnih aktivnosti. Żupan lahko v izjemnih
primerih, ko gre za širši druŽbeni interes ali za prĺreditev oz. dejavnost, ki je posebnega
pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini, oprosti zavezanca plačila takse'

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni medobčinski ĺnšpektorat, skladno s svojimi
pristojnostmi (9. člen)' lnšpektor ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega
predmeta prijavljena, preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti in aĺi je bila
občinska taksa plačana (í0. č!en). odlok predvideva tudi odreditev odstranitve taksnega
predmeta na stroške zavezanca v primeru, da taksni zavezanec uporablja taksni predmet
brez dovoljenja in/ali brez plačila občinske takse. Za kršitve določb tega odloka je predpisano
plačilo globe (11. člen).



odlok razveljavlja odlok o komunalnih taksah (Uradno glasilo občine Vodice, št. 3/1997,
2ĺ2001,512004, 10ĺ2005) (12. člen) in stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v uradnem
glasilu (13. člen).

4. Tarifna lestvica

Predlagani osnutek odloka določa primere, za katere se določi občinska taksa, pri čemer
upošteva 9. člen Zakona o financiranju občin ter opredeljuje postopek obračuna po

posameznih tarifah, ki so sestavni del odloka in ki pojasnjujejo tudi način obračuna občinskih
taks.

V osnutku odloka je predlagano, da se občinska taksa obračuna za premične taksne
predmete in sicer za premične prodajne objekte, kioske, prodajne avtomate, prodaja srečk'
časopisov, cvetja, za druge manjše predmete pred poslovnimi objekti; ter za potrebe
oglaševanja in sĺcer glede na velikost oglaševalskega objekta.

Posebni del vsebuje TAR|FE oBclNSK|H TAKS, kjer je za vsak taksni predmet določena
tarifa, na temelju katere se vrši izraćun občinske takse. Tarifa je določena v točkah, bodisi
letno, dnevno ali glede na obseg (m2) uporabe javne površine.

V nadaljnjem besedilu predstavljamo oceno tarifne lestvice in hkrati podajamo računske
primerjave za različne vrednosti točk.

občina Vodice je primerjala vrednost tarifne točke s sosednjimi občinami
občina Kamnik 0,06 EUR,
občina Trzin 0,06 EUR,
občina Šrof.;a lota o,o5 EUR,
občina Kranj 0,086 EUR

in v osnutku predlaga vrednost tarifne točke 0'06 EUR.

Pod posameznimitarifami so izračuni za vrednost točke od 0.05 do 0.08 EUR

točk/m2ldan

a) Za premĺčne prodajne objekte, kioske,
prodajne avtomate, prodaja srečk, časopisov,
cvetja, za druge manjŠe predmete pred
poslovnimi objekti 2

TARIFA Šr. ĺ - ični taksni

a.) Po formuli za 10 m2 za eno leto: vrednost točke x št. točk x m2 x št. dni

0 05 EUR x 2 točke x 10 m2 x 365 dni = 365 EUR

0,07 EUR x 2 točke x 10 m2 x 365 dni = 51 'ĺ EUR
0,08 EUR x 2 tocke x 10 m2 x 365 dni = 584 EUR



TARIFA Šr. z - za potrebe oglaševanja - gtede na vetikost oglaševatskega objekta

Taksa se plačuje vnaprej po taksni tarifi, kije določena glede na kvadratni meter površine
oglasa.

Formula za izraćun takse:

Vrednost točke (v EUR) X število točk

Velikost taksnega predmeta št.
točk

a.) Do 0,'ĺ m2 6
5b.) Nad 0,1 m2 do 2 m2

c.) Nad 2 m2 do 10 m2 4
d.) Nad 10 m2 3

Za eno leto

A.) 0,1 m2
05 eur x 6 točk xo,1 m2 x 365 dni = 10 95 EUR

0,07 eur x 6 toök xo,1 m2 x 365 dni = 15,33 EUR
0,08 eur x 6 toök x 0,1 m2 x 365 dni = 'ĺ7,52 EUR

B.) 2 m2
0 05 eur x 5 točk x2 m2 x 365 dni = 182 5 EUR

0,07 eur x 5 točk x2 m2 x 365 dni = 255,5 EUR
0,08 eur x 5 točk x2 m2 x 365 dni = 292 EUR

C.) 10 m2
0 05 eur x 4 točk x 10 m2 x 365 dni = 730 EUR

,07 eur x 4 točk x 10 m2 x 365 dni = 1022 EUR

'08 eur x 4 točk x 10 m2 x 365 dni = 't 168 EUR

D.) 12m2
0 05 eur x 3 točk x 12 m2 x 365 dni = 657 EUR

0,07 eur x 3 točk x 12 m2 x 365 dni = 919,8 EUR
0,08 eur x 3 točk x 12 m2 x 365 dni = 1051,2 EUR

5. Finančne posledice:

lz naslova oböĺnskih taks se ocenjuje letni prihodek v višini 1.000'00 EUR

Pripravila

0
0

Ma iv.dipl.prav.
direktorica oU občĺne Vodice

MatjaŽ G



Osnutek

Na podlagi 9. člena Zakona o fĺnanciranju obcin (Uradni list RS, št. 123106, 101l07 - odl. US,
57l08,94110 -zlu,36111,40112 -ZUJF,104ĺ12 - Z|PRS1314, 101ĺ13 - ZlPRs1415, 14115 -

ZlPRS1415-D, 14115 - ZUUJFO,96/15 in 80i16), 3. in 17. člena Zakon o prekrških (Uradni
list RS, Št. 29i1'ĺ - uradno prečiščeno besedilo, 21l13, 111ĺ13,74ĺ14 - odl. US, 92ĺ14 - odl.
US in 32ĺ16) in 15. člena Statuta občine Vodice (Ur. gl oV, št. 7ĺ2014), je občinski svet
občine Vodice' na svoji rednĺ seji dne 

- 

sprejel

ODLOK
o oběinskih taksah v občiniVodice

l. SPLoŠrue DoLoČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) Ta odlok določa obveznosti plačila občinske takse na območju občine Vodice (v
nadaljevanju: občina), vrsto in višino občinske takse, zavezance za plačilo občinske
takse ter postopek odmere, obračuna in plačila občinske takse. Vrsta in višina
občinske takse je določena v tarifi občinskih taks, kije sestavni del tega odloka in se
ne določi po vrednosti predmeta, dejanskem prometu ali dejanskem dohodku.

(2) Prihodki od občinskih taks so vĺr financiranja občĺne.

2. člen
(taksni predmetĺ in storitve)

(1) V občini Vodice se plačujejo občĺnske takse za oglaševanje in opravljanje drugih
dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe in pomenijo z občinskim
odlokom opredeljeno posebno rabo:

javnih povrŠin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice' trgi, tżnice, igrišča,
parkirišča, pokopališča, parki' zelenice, rekreacijske površine in podobno,
nepremične in premĺčne infrastrukture občinskih javnih sluŽb,
stavb v lasti občine,
in za druge zadeve, če tako doloca zakon'

(2) Plačilo občinske takse za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če
je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan ali s pogodbo
določen drug način plačila.

3. člen
(taksni zavezanci)

(1) Taksni zavezanci za plačilo občinske takse so pravne osebe, društva, samostojni
podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ali druge
oblike poslovnega subjekta ali fizične osebe, ki uporabljajo ali namešcajo taksne
predmete in izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom določene občinske takse (v
nadaljevanju. taksni zavezanci).

4. člen
(prijava in namestitev taksnega predmeta)

(1) Taksni zavezanct si morajo pred postavitvijo oz. uporabo taksnega predmeta ali
izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje občinske uprave obcine
Vodice za vse taksne predmete na osnovi veljavnih predpisov in tega odloka, ki



fizično posegajo na javno površino alijavno mesto, so postavljeni na javnih napravah
ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.

(2) Taksni zavezanec je občinski upravi dolŽan prijaviti nastanek taksne obveznosti
oziroma namestitve taksnega predmeta najmanj 8 dni pred njenim nastankom.

(3) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta.
(4) Taksni zavezanec je dolŽan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje

storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti občinski upravi v roku 8 dni od
nastale spremembe.

(5) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu (ime in priimek oz.
naziv, naslov oz. sedeŽ firme, davčno številko in odgovorno osebo), čas in kraj
uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta
(površina, število ipd.), predlagano trajanje uporabe javne površine ali javnega mesta
in druge okoliščine, ki so potrebne za izdajo dovoljenja in določitev višine taksne
obveznosti.

5. clen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)

(1) Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta
oziroma začetkom izvĄanja storitve na javnĺ površini alijavnem mestu, preneha pa z
dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve na javni
površini ali javnem mestu.

(2) V primeru da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna
obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta ali začetka uporabe oz. izvĄan1a
storitve, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec občinsko upravo
pisno obvestil o odstranitvĺ taksnega predmeta, oz. o prenehanju njegove uporabe ali
z dnem prisilne odstranitve taksnega predmeta z javne površine alijavnega mesta.

(3) V primeru, ko je taksa določena v dnevnem znesku, taksna obveznost nastane z
dnem namestitve taksnega predmeta ali zaöetka uporabe oz. izvajanja storitve,
preneha pa s potekom zadnjega dne uporabe javne površine alĺ javnega mesta, kjer
je biltaksni predmet namešÖen, oziromaje bila storitev izvajana.

(4) V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost
nastane z dnem namestitve ali uporabe taksnega predmeta oziroma z dnem zač,etka
izvĄanja storitve na javni povrŠini alijavnem mestu.

(5) okolišcina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva
na taksno obveznost.

6. člen
(višina občinske takse)

(1) Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve iz 2. člena tega
odloka je opredeljena s številom točk v tarifnem delu, ki je kot posebnĺ del priloga in
sestavni del tega odloka.

(2) občinska taksa za taksne predmete iz tarife št. 1 se izracuna tako, da se število točk
iz tarifnega dela pomnoŽi z vrednostjo tocke za izraćun občinske takse.

(3) obcinska taksa za taksne predmete iz tar|fe št. 2 se izracuna po sledeči formuli:
Vrednost točke (v EUR) X število točk (št. točUm2 na št. dni) X povrŠina oglasa (m2)
X čas oglaševanja (Št. dni).

(4) Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan
odmere.

(5) Vrednost točke, se s sklepom Župana revalorizíra enkrat letno (do konca januarja
tekočega leta), skladno z indeksom rasti cen Življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki
ga objavĺ Statistični urad Republike Slovenije. Sklep Župana o uskladitvi vrednosti
točke, se objavi v Uradnem glasilu obcine Vodice.



(6) Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v občĺni Vodice znaša vrednost točke
0,06 EUR.

7. člen
(dovoljenje, odmera in plačilo občinske takse)

(1) občinska uprava na podlagi prijave taksne obveznosti iz 4' ćlena tega odloka
taksnemu zavezancu izda odločbo oziroma dovoljenje' v kateri dovoli uporabo
taksnega predmeta ali izvajanje taksne dejavnosti in odmeri občinsko takso.

(2) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, v prijavi
navede neresnične podatke oziroma občinski upravi ne sporoči spremembe, ki vpliva
na obračun občinske takse, občinska uprava z odločbo po uradni dolŽnosti odmeri
občinsko takso po podatkih, kijih ugotovi sam oziroma občinski organ inŠpekcijskega
nadzora, ki izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka. V takšnem primeru je taksni
zavezanel dolŽan plačati občinsko takso za nazĄ, skupaj z zamudnimi obrestmi ter
globo.

(3) oböinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto ali dan)
v naprej oz. tako kot je določeno z odločbo.

(4) V primeru, ko je občinska taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksnĺ
zavezanec dolŽan plačati predpĺsano oběinsko takso pred namestitvijo taksnega
predmeta, oziroma pred uporabo taksnega predmeta oziroma pred začetkom
izv ajanja ta ks ne dej avn osti.

(5) ce taksni zavezanec ne plača občinske takse v predpĺsanem roku, se ta prisilno
izterja.

8. člen
(oprostitev plačila občinske takse)

(1) občinske takse ne plačujejo javna podjetja in javni zavodĺ, katerih ustanovitelj ali
soustanoviteĺj je občina, ter društva s sedeŽem v občini, vendar le za izvď1anje lastne
dejavnosti.

(2) občinska taksa se ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi
aktivnostmi.

(3) Župan občine lahko v ĺzjemnih primerih, ko gre za šĺrŠi druŽbeni interes in taksni
zavezanel ali namen prireditve nĺ naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti taksnega
zavezanca placila oböinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je
posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini Vodice.

II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

9. člen
(nadzorni organ)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski ĺnšpektorat in redarstvo
občin Trzin, Komenda, Lukovica, MengeŠ, Moravče in Vodice.

10. člen
(ukrepanje nadzornega organa)

(1) Pristojni nadzorni organ ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega
predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti in

alije občinska taksa placana.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni biĺa prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti

navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska



taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko pristojni nadzorni organ odredi na
stroške taksnega zavezanla odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali
prekinitev izvĄanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki
jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na
javni površini določa ta odlok.

(3) PritoŽbazoper odločbo izdano na podlagitega člena nezadži njene izvršitve.

lll. KAZENSKE DoLoČBE

'ĺ1. člen
(globa)

(1) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik, posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost ali druge oblike
poslovnega subjekta in fizična osebe če:

uporablja taksni predmet brez dovoljenjaiz 7. člena tega odloka,
namesti ali uporabitaksni predmet v nasprotju zizdanim dovoljenjem.

(2) Z globo v znesku 100 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

lV. KoNČNl DoLocBl

12. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v občini
Vodĺce (Uradno glasilo občine Vodice, št. 3/1 997, 2ĺ2001, 5ĺ2004, 1 0/2005).

13. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasĺlu občine Vodice

Stevilka
Datum:

Aco Franc Šuštar, l.r.
Żupan občine Vodice



TARIFNI DEL

TARIFA ST. 1 - remičnl taksni redmeti

TARIFA sT. 2 - za potrebe oglaševanja - glede na velikost oglaševalskega objekta

št.
točk

Velikost taksnega predmeta

6a.) Do 0,1 m2
5b.) Nad 0,1 m2 do 2 m2
4c.) Nad 2 m2 do 10 m2

d.) Nad 10 m2 3

občinska taksa se plačuje vnaprej po taksni tarifi, kĺje določena na kvadratni meter površine
oglasa.

točlďm2/dan

a) Za premične prodajne objekte, kioske,
prodajne avtomate, prodaja srečk,
časopisov, cvetja terza druge manjše
predmete pred poslovnimi obiekti 2


