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OBČINA LOGATEC

PODATKI O VLAGATELJU

ime in priimek/podjetje:
ulica, poštna št., pošta:
DŠ ali EMŠO/matična št.:
zakoniti zastopnik/
pooblaščenec:
telefon in e-pošta:

PRIJAVA TAKSNE OBVEZNOSTI
Prijava občinske takse za predmete ali storitve za (označite):
uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
parkiranje na javnih površinah,
uporabo javnega prostora za kampiranje.
Naslov razstave ali zabavne prireditve oz. dogodka:
________________________________________________________________________________
Vrsta prireditve (označite v primeru, da gre za prireditev):
kulturna,
športna,
humanitarna,
drugo: _______________________________________________________________________
Podatki o času uporabe javnih površin oz. taksnega predmeta1 :
od dne _______________ do dne _______________
Kraj uporabe taksnega predmeta, navedba parcelne številke in katastrske občine:
Kraj:____________________________________________________________________________
parc. št.: _______________________________k.o.: ______________________________________
Opis uporabe taksnega predmeta (velikost v m2, asfalt, makadam ...):

1

V občini Logatec so v skladu z Odlokom o občinskih taksah (Logaške novice, Uradne objave, št. 6/08, 4/10, 7-8/13 - Odlok o
oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec),
predpisane občinske takse za naslednje predmete in storitve:
- uporaba javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
- parkiranje na javnih površinah,
- uporaba javnega prostora za kampiranje.
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Obvezne priloge:
 pooblastilo

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 32/16) je treba plačati upravno takso:
- za vlogo po Tarifni št. 1: 4,50 €,
- za odločbo po Tarifni št. 3: 18,10 €
V primeru negotovinskega plačila se plačilo izvede na račun:
UPRAVNE TAKSE OBČINE SI56 0126 4464 0309 134 sklic SI11 75639-7111002-XY (XY-letnica), UPN nalog

Logatec, dne:

Podpis vlagatelja:

priloga k vlogi PRIJAVA TAKSNE OBVEZNOSTI

POJASNILA:
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. 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.
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.
Občinska taksa se ne plača za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
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.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski organ inšpekcijskega nadzora.
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.

