Številka: 007-1/2020-1
Datum:
11. 9. 2020

NASLOV:

Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah
- 1. in 2. obravnava

PRAVNA PODLAGA:

9. člen Zakona o financiranju občin ( (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 –
popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člen Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOPA in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl.
US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 15. člen
Statuta Občine Polzelan (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Odlok o spremembi odloka o občinskih
taksah v 1. in 2. obravnavi.
Sprejme se Odlok o spremembi odloka o občinskih
taksah v 1. in 2. obravnavi.

Obrazložitev
Z Odlokom o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 63/07 in 3/13) se določa obveznost plačevanja
občinskih taks na območju Občine Polzela, vrsta in višina takse, zavezanci za plačilo takse,
postopek odmere, obračuna in plačila takse.
V občini so predpisane občinske takse za naslednje predmete in storitve: uporabo javnih površin,
za prirejanje razstav in zabavnih prireditev in oglaševanje na javnih mestih.
Takse se določajo v točkah. Vrednost točke na današnji dan, znaša 0,079 EUR.
S predlagano spremembo se spreminja samo Priloga: Tarifa občinskih taks, ki določa število točk
za posamezne taksne predmete in je sestavni del tega odloka. V tarifnem delu je dodan novi taksni
predmet: jumbo pano, saj v zadnjem času obstaja velik interes po oglaševanju, Občina Polzela pa
razpolaga s tremi jumbo panoji. Vse točke so po novem določene na dan in ne več na daljše
časovno obdobje.
Sprejem odloka bo za proračun Občine Polzela imel posledice na prihodkovni strani. Ocena
prihodkov na leto je 2.000 EUR.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme Odlok o spremembi Odloka o občinskih taksah v
predlaganem besedilu.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica Občinske uprave

Predlog
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin ( (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člen
aZakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in prve alineje 15. člena Statuta Občine
Polzelan (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski
svet Občine Polzela na 12. redni seji 22. 9. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o občinskih taksah
1. člen
V Odloku o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 63/07 in 3/13) se Priloga: Tarifa občinskih
taks«, nadomesti z novo.
»PRILOGA: TARIFA OBČINSKIH TAKS
TARIFNA ŠTEVILKA 1:
1.1. Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev
- za vsak uporabljeni m2
TARIFNA ŠTEVILKA 2:
2.1. Za oglaševanje na javnih mestih za reklamne napise, objave in
oglase na panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni
ali drugače označeni na javnih mestih, glede na velikost
- |do 1 m2
- za vsak nadaljnji začeti m2
- za jumbo pano - enostransko
- za jumbo pano - dvostransko
2.2. Za oglaševanje na javnih mestih za prenosne reklamne objekte
(prenosne table, panoji, transparenti), glede na velikost
- do 1 m2
- od 1 m2 do 3 m2
- nad 3m2
2.3. Za plakate
- za vsakega izobešenega

4 točk/dan

10 točk/dan
10 točk/dan
100 točk|/dan
160 točk/dan|
4 točke/dan
10 točk/dan
30 točk/dam
7 točk/dan

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne
objave.
Številka: ________________
Datum: _________________
Jože Kužnik
Župan

