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ODLOK
o ob6inskih taksah

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. 6len
(Predmet odloka)

Stemodlokomsedo|odiobveznostp|adevanjaobdinsketaksevobdiniBovec,vrstoin
visino takse, zavezanceza pladilo takse ter postopek odmere' obraduna in pladila takse'

Prihodki od obdinskih taks so vir financiranja obdine'

2. 6len
(taksni Predmeti)

V Obdini Bovecse pladuje ob6insko takso za posebno rabo:

- javnih povr5in v lasti Obdine Bovec

-nepremidneinpremi6neinfrastruktureobdinskihjavnihsluZb'
- stavb v lasti Obdine Bovec,

za opravljanje dejavnosti, ki se razlikujejo od sicersnje namenske rabe javnih povrsin'

infrastrukture ter stavb, in sicer za:

1. ogla5evanje,
2. organizacijo Porok in

3. snlmanje filma ali reklamnega oglasa'

Za dejavnosti iz prvega odstavka tega 6rena obdina Bovec ne zahteva pra6ira ob6inske

takse, 6e je lo za posamezne primere z zakonom prepovedano ali ie za te dejavnosti

oziroma zadeve predpisan drug na6in pladila'

|zraziuporab|jenivprvemodstavkutega6lenaimajonas|ednjipomen:
1.>javnepovr5ine<sopovrSinevtastiob6ineBovec'katerihrabajepodenakimipogoji
namenjena vsem, kot so javne ceste, ulice, trgi, trznice' igrisda' parkiriSda' pokopaliSda'

parki, zelenice, rekreacijske povrSine in podobne povr5ine;

2. >posebna raba<< je raba, ki se raz|ikuje od sicersnje namenske rabe javnih povrsin,

nepremidne in premiine infrastrukture ob6inskih javnih sluZb ali stavb v lasti ob6ine;

3. >nepremidna in premi6na infrastruktura ob6inskih javnih sluzb< je infrastruktura' ki je

namenjena izvajanju obcinskih javnih sluzb in kijo v skladu zzakonom zagotavljajo ob6ine'



3. 6len

(zavezanci za Pladilo takse)

Taksni zavezanci so pravne osebe, posamezniki in samostojni podjetniki posamezniki, ki

uporabljajo oz. namescajo taksne predmete ali izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom

dolodene obdinske takse.

Neposredni in posredni uporabniki prora6una Obdine Bovec - vsi v okviru opravljanja

dejavnosti javne sluzbe ter oglasevalci skladno s predpisi o volilni kampanji, niso taksni

zavezanci.

II. ODMERA TAKSE

4. 6len

(prijava in namestitev taksnega predmeta)

Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na

javni povr$ini pridobiti dovoljenje pristojnega obdinskega organa za vse taksne predmete na

osnovi veljavnih predpisov in tega odloka, ki fizicno posegajo na javno povrsino ali javno

mesto, ali kakorkoli vplivajo na promet'

Taksni zavezanec ie pristojnemu obdinskemu organu dolZen prijaviti nastanek taksne

obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta najmanj 8 dni pred njenim nastankom'

Vloga mora vsebovati podatke o zavezancu, das in kraj uporabe in vsa dejstva in okolisdine'

ki so pomembne za doloditev viSine takse'

V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti obdine, le ta odmeri

takso po podatkih, kijih ugotovi sama'

Taksni zavezanec je dolzan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvlania storitve

oziroma sprememb,o =^u"=^nca 
prijaviti pristojnemu ob6inskemu organu v roku 15 dni od

nastale sPremembe.

5. clen

(nastanek in prenehanje obveznosti)

Taksna obveznost nastane z namestitvijo taksnega predmeta oziroma zadetkom izvajania

storitve na javni povrSini alijavnem mestu, preneha pa z dnem odstranitve ali s prenehanjem

izvlania storitve na javni povr5ini alijavnem mestu'

V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane z

dnem namestitve ali uporabe taksnega predmeta na podlagi zaznave uradne osebe ob6ine'



6. dlen

(viSina obdinske takse)

Takse se dolocajo v todkah. Stevilo tock je za posamezne taksne predmete dolo6eno v

posebnem delu - tarifa obcinskih taks, kije sestavni del tega odloka'

Ob6inska taksa za posamezni taksni predmet se izraduna tako, da se Stevilo todk iz tarife

obfinskih taks pomn oZi zvrednostjo todke, ki velja na dan obraduna'

Kot osnova za obradun takse se uposteva vrednost todke, ki velja na dan obraduna'

Vrednost tocke za izralun visine obdinske takse za naslednje leto se do konca leta lahko

revalorizira skladno z indeksom cen zivljenjskih potrebscin (statistidni urad RS) za preteklo

leto.

Z dnem uveljavitve odloka o ob6inskih taksah v obdini Bovec znasa vrednost to6ke 1,00

EUR.

7. elen

(obradun in Pla6ilo takse)

Taksa se odmeri:

- S posami6nim pravnim aktom t.j. odlodbo Obdine Bovec, ki jo izda pristojni organ

obdinske uprave na podlagi vloge taksnega zavezanca'

- S posami6nim pravnim aktom t.j. odlodbo Obdine Bovec, izdano po uradni dolZnosti

na podlagi lastnih ugotovitev obdinske uprave'

obdinsko takso zavezanci placujejo vnaprej v enkratnem znesku za dolodeno dasovno

obdobje; leto, mesec ali dan in sicer 8 dni od dokondnosti odlodbe. Prisilna izterjava taks se

opravlja v skladu z veljavnimi predpisi.

S posami6nim pravnim aktom obcine Bovec se opredeli tudi dovoljeno dasovno obdobje

posebne rabe, urejene s tem odlokom.

III. OPROSTITVE PLAEILA TAKSE

8. dlen

(sPloSne oProstitve)

Taksna obveznost ne nastane v naslednjih primerih:



ogla5evanje drZavnih in drugih upravnih organov,

otta$evanle javnih zavodov, javnih podjetij ter krajevnih skupnosti v Ob6ini Bovec,

olta5evanle politidnih strank in list ter organizatorjev volilne kampanje v obdobju

volilne kamPanje,
za taksne predmete, ki opozarjajo na obcinske, kulturne, naravne in zgodovinske

znamenitosti, ter
snemanje filmov ali reklamnih oglasov, ki promovirajo obcino Bovec in so pomembne

za razvoj turizma v obdini,

za taksne predmete, ki oglasujejo prireditve drustev, delujo6ih na obmodju obdine

Bovec.

tv. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA lN KAZENSKE DOLO6 BE

9. clen

Nadzor nad izvajanjem dolodb tega odloka opravlja pristojni obcinski inipektor ali redar,

skladno s svojimi Pristojnostmi.

10.clen

(ukrePanje nadzornega organa)

pristojni nadzorni organ ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta

prijavljena, preverja resnidnost podatkov na prijavi taksne obveznosti in preverja ali je

ob6inska taksa Pladana.

V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti

navedeni napa6ni podatki, ki vplivajo na odmera taksne obveznosti, ali obdinska taksa ni bila

pla6ana, lahko nadzorni organ odredi na stro5ke taksnega zavezanca odstranitev taksnega

predmeta z javne povrsine ali prekinitev izvajanja taksne storitve za 6as do izpolnitve

pogojev, ki jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta ali izvajanje storitve na javni

povr5ini doloda ta odlok.

1'1.clen

(sankcioniranje taksni h zav ezancev)

Z globo v znesku 250 EUR se kaznuje za prekr5ek pravna oseba ali samostojni podjetnik

posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost de:

- ne prijavi taksnega predmeta ali storitve, za katero je predpisano pladilo obdinske takse,

- v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napadne podatke, pomembne za obradun

taksne obveznosti,
- postavi ali uporablja taksni predmet brez dovoljenja obdinskega organa in pladila takse,

- ki na zahtevo obdine ne odstrani nedovoljenega taksnega predmeta'



V. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

Obstojede taksne predmete po tem odloku

meseca od uveljavitve tega odloka'

12.6len

morajo taksni zavezanci prijaviti v roku enega

V kolikor jih ne prijavijo, pristojni obdinski organ odmeri takso skladno s tem odlokom po

uradni dolZnosti na podlagi podatkov, kijih ugotovi sam'

Ta odlok zatne veljati Petnajsti
Slovenije.

Stevilka: 007 -01 12018-1

Datum: 24.05.2018

13. 6len
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POSEBNI DEL

TARIFA OBEINSKIH TAKS

Tarifna Stevilka 1 :oglaievanje

Za postavitve reklamnih panojev, tabel, stojnic, vozil in podobno, ki so

ali drugafe oznadeni na javnih povrSinah in za drugo ogla$evanje

premidninah v lasti Obcine Bovecse plada taksa od velikosti:

1: de so trajnega znabaia
- do 2m2 5o todk letno
- do 5m2 1oo todk letno

- nad 5m2 2oo todk letno

2. 6e so zadasnega znalala
- do2m2 1 todka dnevno
- do 5 m2 1,5 todk dnevno
- nad 5 m2 2 to6ke dnevno

Za lez-cestne transparente:25 todk dnevno

Tarffna 5tevilka 2: organizacija poroke

50 todk dnevno

Tarifna Stevilka 3: snemanje filma ali reklamnih oglasov

Ne glede na povr5ino 400 tock dnevno

postavljeni ali pritrjeni

na nepremidninah in


