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Na podlagi 9. lena Zakona o financiranju obin (Uradni list RS, št. 123/06), sedmega odstavka 17.
lena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 139/06 – odl. US, 17/08 in 21/08 –
popr.) in 18. lena Statuta Obine Logatec (LN, št. 5/99) je Obinski svet Obine Logatec na 15.
redni seji, dne 29.05.2008, sprejel

ODLOK O OBINSKIH TAKSAH V OBINI LOGATEC

SPLOŠNE DOLO BE
1. len
(predmet urejanja)
S tem odlokom se doloa obveznost plaila obinskih taks na obmoju obine Logatec, taksne
zavezance, postopek odmere, višino ter plailo takse.
2. len
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so
javna cesta, ulica, trg, tržnica, igriše, parkiriše, pokopališe, park, zelenica, rekreacijska
površina in podobna površina.
2. Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi in na katerega je taksni predmet
namešen tako, da je njegova sporoilnost usmerjena navzven, v javni prostor. Takšna
mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri in druge podobne
konstrukcije in površine.
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3. len
(taksni predmeti in storitve)
(1) V obini Logatec so predpisane obinske takse za naslednje predmete in storitve (v nadaljnjem
besedilu: taksni predmeti):
- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
- oglaševanje na javnih mestih,
- parkiranje na javnih površinah,
- uporabo javnega prostora za kampiranje in
- druge oblike uporabe javnih površin.
(2) Plailo obinske takse za dejavnosti iz prejšnjega lena se ne zahteva, e je to za posamezne
primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug nain plaila.
4. len
(taksni zavezanec)
Taksni zavezanci za plailo obinske takse so pravne ali fizine osebe ter samostojni podjetniki
posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki uporabljajo predmete in
storitve, za katere se plauje obinska taksa.
5. len
(višina obinske takse)
(1) Višina obinskih taks je doloena v evrih in je za posamezne taksne predmete doloena s
taksno tarifo, ki je priloga tega odloka.
(2) Obinske takse so prihodek prorauna obine Logatec in se namensko porabljajo za
vzdrževanje javnih površin.
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II. PRIGLASITEV, ODMERA, NASTANEK IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
6. len
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
(1) Taksna obveznost je obveznost plaila obinske takse.
(2) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma s prietkom uporabe taksnega
predmeta, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec odstranil
taksni predmet, oziroma ga prenehal uporabljati.
(3) Okolišine, da taksnega predmeta zavezanec zaasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na
taksno obveznost.

8. len
(postopek odmere)
(1) Na podlagi vloge taksnega zavezanca izda obinska uprava odlobo, s katero dovoli uporabo
taksnega predmeta in odmeri obinsko takso. Za taksni predmet iz 3. toke prvega odstavka 3.
lena tega odloka ima parkirni listek status odlobe.
(2) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, obinska uprava odmeri obinsko
takso po uradni dolžnosti na podlagi uradne ugotovitve pooblašene uradne osebe organa
inšpekcijskega nadzora.
(3) Zoper odlobo obinske uprave je dovoljena pritožba, o kateri odloa župan.
9. len
(plailo obinske takse)
(1) Obinsko takso plauje taksni zavezanec za doloeno asovno obdobje (leto, mesec ali dan)
vnaprej oziroma najpozneje z nastankom taksne obveznosti.
(2) V primerih, ko je obinska taksa doloena v letnem znesku, je taksni zavezanec dolžan plaati
obinsko takso v 15. dneh od vroitve odlobe.
(3) V primerih, ko je obinska taksa doloena v dnevnem znesku, oziroma, ko gre za zaasno
namestitev ali uporabo taksnega predmeta, je taksni zavezanec dolžan plaati predpisano
obinsko takso pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta.
(4) V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta doloeno meseno plailo obinske takse,
taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se obinska taksa odmeri sorazmerno
številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.
(5) e taksni zavezanec ne plaa takse v predpisanem roku, obinska uprava poda predlog za
izterjavo zapadle obveznosti Davni upravi Republike Slovenije. Za zapadle in neplaane obinske
takse po dokonnosti odlob, se zaraunavajo zakonske zamudne obresti.
(6) Pravica do izterjave neplaane obinske takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem
bi morala biti plaana.
(7) Pravica do povrnitve preve plaane obinske takse zastara po dveh letih po preteku roka, v
katerem bi morala biti taksa vrnjena.
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7. len
(prijava taksne obveznosti)
(1) Taksni zavezanec mora namero prietka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti
Obini Logatec in pred postavitvijo taksnega predmeta ali pred izvajanjem storitve na javni površini
pridobiti njeno dovoljenje za vse taksne predmete, ki fizino posegajo na javno površino, so
postavljeni na javnih napravah, objektih ali kakorkoli vplivajo na promet, razen za taksne predmete
iz 3. alineje prvega odstavka 3. lena tega odloka.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o asu in
kraju uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in vrsto taksnega predmeta (površina,
število, ipd.).
(3) Taksni zavezanec je dolžan Obini Logatec prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na
obraun obinske takse.
(4) e taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih, se
odmeri obinska taksa po podatkih ugotovljenih s strani obinskega redarja ali podatkih pristojnih
inšpekcijskih služb in po evidencah taksnih predmetov.
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10. len
(taksne oprostitve)
(1) Plaila obinskih taks so oprošeni državni in obinski organi, krajevne skupnosti ter ostale
pravne osebe javnega prava, katerih (so)ustanovitelj je Obina Logatec, za izvajanje njihovih
dejavnosti.
(2) Glede na namen se obinska taksa ne plauje za kulturne, športne in humanitarne prireditve,
prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v obini Logatec,
ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Taksa se ne plauje za objave
politinih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
(3) Obinska taksa se ne plaa za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
(4) Obinska uprava lahko oprosti posamezne taksne zavezance plaila takse, kadar gre za
prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v obini
Logatec, pod pogojem, da gre za:
- prireditve in aktivnosti širšega promocijskega pomena, ki promovirajo obino Logatec in so
sofinancirane s strani obine Logatec, e se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
- prireditve in promocije, ki jih organizira Obina Logatec, država ter javna podjetja, katerih
(so)ustanovitelj je Obina Logatec.
III. NADZOR
11. len
(nadzorni organ)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja obinski organ inšpekcijskega nadzora.
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12. len
(ukrepi)
(1) Pristojni obinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev
taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resninost podatkov na prijavi taksne obveznosti.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni
napani podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali obinska taksa ni bila plaana ali
plaana v celoti, lahko obinski organ inšpekcijskega nadzora odredi na stroške taksnega
zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve
na javni površini za as do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta
ali za izvajanje taksne storitve na javni površini doloa ta odlok.
IV. KAZENSKE DOLO BE
13. len
(globe)
(1) Z globo 200 eurov se sankcionira za prekršek pravna oseba:
1. e ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plailo obinske takse,
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napane podatke, ki vplivajo na odmero taksne
obveznosti,
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja oz. plailnega listka pristojnega obinskega organa
oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem,
4. e ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
(2) Z globo 150 eurov se sankcionira samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki
opravlja dejavnost, in stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega lena.
(3) Z globo 80 eurov se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorno osebo
samostojnega podjetnika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega lena.
(4) Z globo 50 eurov se sankcionira fizina oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega lena.
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V. PREHODNE IN KONNE DOLOBE
14. len
(1) Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že
nameš ene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu ob inskemu organu
najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
(2) Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem za etka veljavnosti tega odloka.
15. len
Taksna obveznost za taksni predmet iz 3. alineje prvega odstavka 3. lena tega odloka nastane
šele z vzpostavitvijo potrebne prometne signalizacije in prometne opreme.
16. len
Ta odlok za ne veljati 15. dan po objavi v Logaških novicah.

Številka: 007-3/2008-6
V Logatcu, dne 06.05.2008
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Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN OBINE LOGATEC
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POSEBNI DEL
TARIFE OBINSKIH TAKS
TARIFNA ŠTEVILKA 1:
1. Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (npr. cirkusi,
zabavni parki, prireditve s profitnim namenom, ipd.), znaša taksa dnevno za vsak za eti m2:
1.1. za asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene površine
1.2. za ostale površine (npr. makadamske, travnate)

0,50 EUR
0,30 EUR

Pojasnila:
1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ceste, plo niki, ulice, trgi, parkiriš a, parki in
druge urejene ter neurejene javne površine na obmo ju Ob ine Logatec, ki so v lasti oziroma je
imetnik pravice uporabe Ob ina Logatec.
2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin oziroma javnega prostora za prirejanje
razstav in drugih zabavnih prireditev.
TARIFNA ŠTEVILKA 2:
2. Za oglaševanje na javnih mestih:
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Številka
tarife

Vrsta objekta ali naprave
za oglaševanje

2.1.

- veliki ploskovni objekti in
naprave oglaševanja – plakatni panoji
- mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – plakatni panoji
- mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – obešanke na drogovih
javne razsvetljave
- volumski objekti in naprave
oglaševanja – plakatni stebri
- slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije
na stene zgradb ali talne površine
- prenosljivi uli ni panoji
- zastave
- vitrine

0,20 EUR

2.2.

– veliki ploskovni objekti in
naprave oglaševanja – svetlobni panoji
– mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – svetlobni panoji
– svetlobne (city lite) vitrine
– svetlobni stebri

0,35 EUR

2.3.

– veliki ploskovni objekti in
0,50 EUR
naprave oglaševanja – rotopanoji
– veliki ploskovni objekti in naprave
oglaševanja – elektronski, svetlobni prikazovalniki
– mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – rotopanoji
– mali ploskovni objekti in naprave
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oglaševanja – elektronski, svetlobni prikazovalniki
– transparenti
– slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture
– ulini panoji, ki jih prenašajo ljudje
– za stacionarne zvone naprave
in za oklicevanje, brez uporabe
ojaevalnih naprav
– za mobilne ozvoevalne naprave

40 EUR
na dan, ne
glede na m2
80 EUR
na dan,
ne glede na m2

Pojasnila:
1. Kot oglaševanje stalnega znaaja se šteje oglaševanje na stenskih in samostojeih
tablah oziroma panojih, svetlobne table, slikovno ali pisano obdelane stene zgradb, svetlobni in
vrtljivi prikazovalniki, obešanke na drogovih javne razsvetljave, napisi na markizah in ograjah,
napisi, znaki, nalepke in drugi simboli dejavnosti, izdelka in podobno, oglaševalne vitrine.
2. Za objekte in naprave se odmeri taksa po oglasnih površinah.
3. Za javno mesto po tej tarifi se štejejo ceste, ploniki, ulice, trgi, parkiriša, parki in
druge urejene ter neurejene javne površine na obmoju obine Logatec, ki so v lasti oziroma je
imetnik pravice uporabe obina Logatec.
4. Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizine osebe, ki izvajajo oglaševanje
oziroma reklamiranje ali za katere se oglaševanje, reklamiranje izvaja. e tako opredeljenih
taksnih zavezancev ni mogoe identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov.
5. Za taksni predmet se ne šteje ena oznaba gospodarskega subjekta (družbe) ali
poslovne enote, ki je po zakonu obvezen, pod pogojem, da po vsebini ustreza veljavnim
zakonskim predpisom. Vsaka nadaljnja oznaba šteje kot reklamni napis.
TARIFNA ŠTEVILKA 3:
3. Za uporabo javnih površin za parkiranje znaša taksa dnevno za vsak zaeti m2:
3.1. asfaltirane, tlakovane, betonske in podobne utrjene površine
3.2. travnate, makadamske in druge površine

0,20 EUR
0,10 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 4:
4. Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno za vsak zaeti m2:
4.1. travnate površine
0,30 EUR
4.2. asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene površine
0,20 EUR
4.3. makadamske površine
0,10 EUR
Pojasnila:
1. Z javnim prostorom po tej tarifi se štejejo ceste, ploniki, ulice, trgi, parkiriša, parki in
druge urejene ter neurejene javne površine in prostori na obmoju obine Logatec, ki so v lasti
oziroma je imetnik pravice uporabe obina Logatec.
2. Taksni predmet je zaasna uporaba javne površine za doloen namen (kot npr.
šotoriti), ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.
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TARIFNA ŠTEVILKA 5:
5. Druge oblike uporabe javne površine (kot so npr. postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbiš,
stojnic, uporabo plonikov ali trgov v gospodarske, gostinske namene, ipd.):
5.1. za uporabo tlakovanih, asfaltiranih ali posebej vzdrževanih javnih površin za gradbene
namene za ureditev gradbiš za potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, znaša taksa dnevno
za vsak zaeti m2:
5.1.1. stanovanjskih objektov
5.1.2. poslovno-stanovanjskih objektov
5.1.3. poslovnih in drugih objektov

0,10 EUR
0,20 EUR
0,30 EUR

5.2. za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori znaša taksa za vsak zaeti m2:
5.2.1. letno
5.2.2. meseno

45 EUR
4,50 EUR

5.3. za uporabo javne površine za prodajo na preminih stojnicah, tržnicah in sejmih znaša taksa
za vsak zaeti m2:
5.3.1. individualna prodaja, dnevno
5.3.2. individualna prodaja, meseno
5.3.3. sejemska prodaja, dnevno

1 EUR
20 EUR
1 EUR
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Pojasnila:
1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, ploniki, hodniki za pešce,
parki, parkiriša in druge urejene ter neurejene javne površine na obmoju Obine Logatec, ki so v
lasti oziroma je imetnik pravice uporabe Obina Logatec.
2. Taksni predmet pod toko 5.2. vkljuuje uporabo plonika in druge površine pred
poslovnim prostorom oziroma v njegovi neposredni bližini, za neposredno opravljanje iste
dejavnosti, kot se opravlja v tem prostoru in vsako drugano omejitev javne uporabe take površine
zaradi poslovnih interesov (npr. ograjevanje javne površine pred poslovnim prostorom).
3. Taksni zavezanec pod toko 5.3. je vsakokratni uporabnik javne površine – individualni
uporabnik javne površine za prodajo na posamini premini stojnici, individualni uporabnik ali
organizator sejma v primeru prodaje na tržnici oziroma sejmu. Taksni zavezanec je dolžan taksno
obveznost iz te tarife prijaviti pred prietkom prodaje.
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