I. OBRAVNAVA
PRISTOJNOST:

OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ:
POROČEVALEC:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Služba za okolje in prostor

Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora
Gradivo za 7. sejo občinskega sveta
ZAKONSKA
PODLAGA:

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
123/2006), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno
prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Ur. list RS, št. 94/2007, 27/2008Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/10-Odl. US), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
29/2011), 1. in 2. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih
financ občin –ZUUJFO (Ur. list RS. št. 14/2015) in 16. člena Statuta
Občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010)

Predlog za
obravnavo:

Na podlagi Odloka o delovnih telesih občinskega sveta (Uradni list RS, št.
104/2009) predlagamo, da gradivo obravnava Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

I.

UVOD:

Zaradi spremenjene zakonodaje – ukinitev Zakona o komunalnih taksah, je potrebno
ukiniti tudi odlok o komunalnih taksah. Zakon o financiranju občin v 9. členu daje
občinam možnost zaračunavanja občinskih taks. Zakon o ukrepih za uravnoteženje
javnih financ občin, pa določa vrsto občinskih taks.
II.

PREDLAGANE SPREMEMBE ČLENOV:

V 1. in 2. členu so določeni taksni predmeti za katere občina predpiše občinske takse.
To so: za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev, parkiranje 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, 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.
3. člen predlaganega odloka določa zavezance, od 4. člena do 7. člena pa prijava,
nastanek in prenehanje taksne obveznosti. 8. člen določa višino taksne obveznosti.

Za uporabo ali namestitev taksnega predmeta je potrebno pridobiti dovoljenje
pristojnega občinskega organa in plačati odmerjeno takso, kar je določeno v 9. členu
predlaganega odloka.
10. člen določa oprostitve plačila takse. Nadzor nad izvajanjem odloka določa 11. člen,
12. in 13. člen pa sankcioniranje morebitnih kršiteljev odloka.
V. poglavje – tarifni del pa določa število točk za posamezne taksne predmete.

III.

PREDLOG SKLEPA:

Predlagamo, da po obravnavi občinski svet sprejme naslednji sklep:
S K L E P: Sprejme se Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora in se ga
posreduje v 15 dnevno obravnavo.
Številka:032-11/2015-8
Datum: 7.9.2015

Pripravil:
Alojz Jakelj, dipl.org.menedž.,
višji svetovalec I
ŽUPAN:
Janez Hrovat

Priloge:
 predlog odloka

