OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni
delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskih taksah v občini Logatec obsega:
- Odlok o občinskih taksah (Logaške novice, št. 6/08),
- Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah (Logaške novice, št. 4/10),
- Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (Logaške
novice, št. 7-8/13).

ODLOK O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI LOGATEC
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
S tem odlokom se določa obveznost plačila občinskih taks na območju občine Logatec,
taksne zavezance, postopek odmere, višino ter plačilo takse.
2. člen
(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, igrišče, parkirišče, pokopališče, 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 nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni
prostor. Takšna mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri in
druge podobne konstrukcije in površine.
3. člen
(taksni predmeti in storitve)
(1) V občini Logatec so predpisane občinske takse za naslednje predmete in storitve (v
nadaljnjem besedilu: taksni predmeti):
- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
- črtana,
- parkiranje na javnih površinah,
- uporabo javnega prostora za kampiranje.
- črtana.
(2) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prejšnjega člena se ne zahteva, če je to za
posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug
način plačila.
4. člen
(taksni zavezanec)
Taksni zavezanci za plačilo občinske takse so pravne ali fizične osebe ter samostojni
podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki uporabljajo
predmete in storitve, za katere se plačuje občinska taksa.
5. člen
(višina občinske takse)
(1) Višina občinskih taks je določena v evrih in je za posamezne taksne predmete določena s
taksno tarifo, ki je priloga tega odloka.

(2) Občinske takse so prihodek proračuna občine Logatec in se namensko porabljajo za
vzdrževanje javnih površin.
II. PRIGLASITEV, ODMERA, NASTANEK IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
6. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
(1) Taksna obveznost je obveznost plačila občinske takse.
(2) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma s pričetkom uporabe taksnega
predmeta, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec
odstranil taksni predmet, oziroma ga prenehal uporabljati.
(3) Okoliščine, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na
taksno obveznost.
7. člen
(prijava taksne obveznosti)
(1) Taksni zavezanec mora namero pričetka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti
Občini Logatec in pred postavitvijo taksnega predmeta ali pred izvajanjem storitve na javni
površini pridobiti njeno dovoljenje za vse taksne predmete, ki fizično 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. člena tega odloka.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o
času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in vrsto taksnega predmeta
(površina, število, ipd.).
(3) Taksni zavezanec je dolžan Občini Logatec prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko
vplivala na obračun občinske takse.
(4) Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih
predmetih, se odmeri občinska taksa po podatkih ugotovljenih s strani občinskega redarja ali
podatkih pristojnih inšpekcijskih služb in po evidencah taksnih predmetov.
8. člen
(postopek odmere)
(1) Na podlagi vloge taksnega zavezanca izda občinska uprava odločbo, s katero dovoli
uporabo taksnega predmeta in odmeri občinsko takso. Za taksni predmet iz 3. točke prvega
odstavka 3. člena tega odloka ima parkirni listek status odločbe.
(2) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, občinska uprava odmeri
občinsko takso po uradni dolžnosti na podlagi uradne ugotovitve pooblaščene uradne osebe
organa inšpekcijskega nadzora.
(3) Zoper odločbo občinske uprave je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
9. člen
(plačilo občinske takse)
(1) Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto, mesec ali
dan) vnaprej oziroma najpozneje z nastankom taksne obveznosti.
(2) V primerih, ko je občinska taksa določena v letnem znesku, je taksni zavezanec dolžan
plačati občinsko takso v 15. dneh od vročitve odločbe.
(3) V primerih, ko je občinska taksa določena v dnevnem znesku, oziroma, ko gre za
začasno namestitev ali uporabo taksnega predmeta, je taksni zavezanec dolžan plačati
predpisano občinsko takso pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta.
(4) V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo občinske
takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se občinska taksa odmeri
sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.
(5) Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, občinska uprava poda predlog
za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije. Za zapadle in neplačane
občinske takse po dokončnosti odločb, se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

(6) Pravica do izterjave neplačane občinske takse zastara v dveh letih po preteku roka, v
katerem bi morala biti plačana.
(7) Pravica do povrnitve preveč plačane občinske takse zastara po dveh letih po preteku
roka, v katerem bi morala biti taksa vrnjena.
10. člen
(taksne oprostitve)
(1) Plačila občinskih taks so oproščeni državni in občinski organi, krajevne skupnosti ter
ostale pravne osebe javnega prava, katerih (so)ustanovitelj je Občina Logatec, za izvajanje
njihovih dejavnosti.
(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 Logatec, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Taksa se
ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
(3) Občinska taksa se ne plača za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi
aktivnostmi.
(4) Občinska uprava lahko oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse, kadar gre za
prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini
Logatec, pod pogojem, da gre za:
- prireditve in aktivnosti širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino Logatec in so
sofinancirane s strani občine Logatec, če se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
- prireditve in promocije, ki jih organizira Občina Logatec, država ter javna podjetja, katerih
(so)ustanovitelj je Občina Logatec.
III. NADZOR
11. člen
(nadzorni organ)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski organ inšpekcijskega nadzora.
12. člen
(ukrepi)
(1) Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja, ali je uporaba oziroma
namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne
obveznosti.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni bila 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 občinski organ inšpekcijskega nadzora 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 ali uporabo
taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(globe)
(1) Z globo 200 eurov se sankcionira za prekršek pravna oseba:
1. če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero
taksne obveznosti,
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja oz. plačilnega listka pristojnega občinskega
organa oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem,
4. če 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 člena.
(3) Z globo 80 eurov se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorno osebo
samostojnega podjetnika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 50 eurov se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo
že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu
občinskemu organu najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
(2) Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
15. člen
Taksna obveznost za taksni predmet iz 3. alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka
nastane šele z vzpostavitvijo potrebne prometne signalizacije in prometne opreme.
16. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Logaških novicah.

Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št.
4/10) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice.
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec
(Logaške novice, št. 7-8/13) v zvezi s prenehanjem 2. alineje prvega odstavka 3. člena
in Tarifne številka 2 tega odloka določa:
»24. člen
[…]
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 2. alineja prvega odstavka 3. člena in
Tarifna številka 2 Odloka o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08,
4/10).
ter vsebuje naslednjo končno določbo:
25. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi.

POSEBNI DEL
TARIFE OBČINSKIH 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 začeti 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, pločniki, ulice, trgi, parkirišča, parki
in druge urejene ter neurejene javne površine na območju Občine Logatec, ki so v lasti
oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Logatec.
2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin oziroma javnega prostora za
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev.
TARIFNA ŠTEVILKA 2 - ČRTANA
TARIFNA ŠTEVILKA 3:
3. Za uporabo javnih površin za parkiranje znaša taksa dnevno za vsak začeti 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 začeti 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, pločniki, ulice, trgi, parkirišča,
parki in druge urejene ter neurejene javne površine in prostori na območju občine Logatec, ki
so v lasti oziroma je imetnik pravice uporabe občina Logatec.
2. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen namen (kot npr.
šotoriti), ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.
TARIFNA ŠTEVILKA 5 - ČRTANA

