URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 7

PREDDVOR

Preddvor, 5. november 1997

27.
***

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o
komunalnih taksah (Ur. list SRS, št. 29/65,
12/69, 7/70, 7/72 in Ur. list RS, št. 18/91),
25. člena Zakona o prekrških (Ur. list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. list RS,
št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 15. in 18.
člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/95) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji
27. seji dne 22.10.1997 sprejel

ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Preddvor

1. člen
Odlok predpisuje vrste in višine
komunalnih taks na območju Občine
Preddvor.
2. člen
Komunalne takse so predpisane za:
1. uporabo glasbenih avtomatov in drugih
igralnih sredstev v javnih lokalih, ter
zvočnih naprav v diskotekah in nočnih
lokalih,
2. za uporabo javnih pločnikov in javnih
površin pred poslovnimi prostori,
3. za uporabo javnega prostora za začasne
namene (kioski, stojnice, šotori,
gradbišča, prekopi, ...),
4. za uporabo javnih površin in drugih
prostorov
(razen
pločnikov)
za
razstavljanje predmetov, prirejanje
razstav in drugih zabavnih prireditev za
gospodarske namene,
5. za reklamne napise, objave in oglase na
panojih, tablah, displejih itd, ki so
postavljeni, pritrjeni ali kako drugače
označeni na javnih mestih,

Cena 150 SIT

LETO III

6. za uporabo plakatnih mest, ki jih določi
pristojni organ Občine Preddvor,
7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago
ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne
stavbe,
8. za uporabo zvočnih naprav v namen
reklamiranja izdelkov in prireditev,
9. za uporabo prostora za parkiranje
avtomobilov
Konkreten postopek in mesta plakatiranja
se določijo s posebnim odlokom.
3. člen
Komunalne takse se ne odmerijo:
∗ za primere in storitve, ki se uporabljajo
izključno za humanitarne namene,
∗ v primerih, ko Občinski urad izda sklep,
da gre za širši družbeni interes oziroma
turistično promocijsko prireditev, ter na
ta način
posameznega taksnega
zavezanca oprosti plačila takse
∗ v primerih oprostitev, navedenih v tarifi
komunalnih taks.
4. člen
Takse se določajo v točkah, plačujejo pa se
po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del
tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka
znaša 12 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka
sprejme Občinski svet do konca meseca
decembra za naslednje leto.
5. člen
Taksni zavezanci so fizične in pravne
osebe, samostojni podjetniki, društva in
druge organizacije ter njihove odgovorne
osebe, ki uporabljajo predmete in storitve,
za katere se plačujejo komunalne takse.
6. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci po
pogojih izdanega dovoljenja, katerega na
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podlagi določb veljavnih predpisov občine
izda Občinski urad Občine Preddvor.
Taksna obveznost nastane z dnem
namestitve taksnega predmeta oziroma
začetka uporabe in preneha z odstranitvijo
taksnega predmeta oziroma prenehanjem
uporabe. Če je odstranitev taksnega
predmeta oziroma prenehanje uporabe
izvršeno pred iztekom dovoljenja iz prvega
odstavka tega člena, taksna obveznost
preneha s prenehanjem veljavnosti
dovoljenja.
7. člen
Taksna obveznost, ki je določena v letnem
znesku, nastane z dnem namestitve
takšnega predmeta oziroma začetka
uporabe, preneha pa s potekom meseca, v
katerem je zavezanec obvestil pristojni
organ občine o odstranitvi predmeta
oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina,
da
takšnega
predmeta
zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne
vpliva na taksno obveznost.
8. člen
V primerih, ko je taksa določena v
enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni
zavezanec dolžan pred namestitvijo
oziroma uporabo taksnega predmeta o tem
obvestiti Občinski urad.

9. člen
Komunalne takse po tem odloku so
prihodek občinskega proračuna in se
porabijo namensko za vzdrževanje javnih
površin v občini.
10. člen
Takso odmerja in pobira Občinski urad s
posebno odločbo oziroma dovoljenjem,
pred nastankom taksne obveznosti.
Za odmero, pobiranje in izrterjavo
posameznih taksnih obveznosti lahko
Občina Preddvor pooblasti za to
usposobljeno pogodbeno pravno ali fizično
osebo.
11. člen
Pravica do izterjave premalo plačane
komunalne takse zastara v dveh letih po
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preteku leta, v katerem bi morala biti taksa
plačana, pravica do povrnitve preveč
plačane komunalne takse pa v dveh letih
po preteku leta, v katerem je bila taksa
plačana.
12. člen

Komunalne takse plačujejo zavezanci
vnaprej.
Če je za postavitev ali uporabo določenega
taksnega predmeta potrebno soglasje ali
dovoljenje pristojnega organa, je treba
takso plačati pred izdajo soglasja oziroma
dovoljenja.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka
opravlja Občinski urad Občine Preddvor
ali s strani občine pooblaščena pravna ali
fizična oseba, ki na terenu ugotavlja, ali je
uporaba oziroma namestitev taksnega
predmeta prijavljena ter preverja resničnost
podatkov na prijavah taksne obveznosti.
14. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000
SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik, če:
∗ ne prijavi nastanka taksne obveznosti po
tem odloku,
∗ če v prijavi taksne obveznosti navaja
neresnične podatke, ki vplivajo na
odmero obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000
SIT se kaznuje fizična oseba ali odgovorna
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
15. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega
odloka že uporabljajo oziroma že imajo
nameščene taksne predmete, so dolžni
taksno obveznost Občinskemu uradu
Občine Preddvor v 60 dneh po uveljavitvi
tega odloka.
Taksna obveznost v tem primeru nastane z
dnem uveljavitve tega odloka.
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16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 18/97
Datum: 22.10.1997

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tarifna številka 1
1 za
uporabo
glasbenega
avtomata v javnih lokalih
(plača se letno)
2 za uporabo drugih igralnih
sredstev v javnih lokalih
(plača se letno):
∗ za
elektronski
igralni
avtomat
∗ za biljard (navadni in
avtomatski)
∗ za
vsako
stezo
avtomatskega kegljišča
∗ za druga igralna sredstva
3 za uporabo zvočnih naprav v
diskotekah in nočnih lokalih,
(obračuna in plača se mesečno
vnaprej ne glede na število
obratovalnih dni)
∗ površina lokala do 99 m2
∗ površina lokala 100 m2 in
več

1.000 točk

2.000 točk
1.000 točk
1.000 točk
1.000 točk

3.000 točk
4.000 točk

Obrazložitev:
Taksni zavezanec je pravna ali fizična
oseba, ki ima v lokalu glasbeni avtomat ne
glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne.
Med glasbene avtomate po tej tarifni
številki se ne štejejo v javnih lokalih
nameščeni
radijski
in
televizijski
sprejemniki.
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Za igralne avtomate po tem odloku se ne
štejejo igralni avtomati, na katerih je
možno zadeti dobitek ob vplačilu
določenega zneska. Ti so zajeti v zakonu, ki
ureja plačevanje posebne takse na igralne
avtomate.
Za vsa druga igralna sredstva se štejejo
naprave, kot so razni stenski avtomati,
namizni nogometi, košarke, pikada in
podobne naprave, ne glede na vrsto
pogona in način plačevanja uporabe teh
sredstev.
Za uporabo glasbenih avtomatov v
društvenih prostorih se taksa ne plača,
razen v tistih prostorih, ki služijo
pridobitni dejavnosti - mnenje izda
Občinski urad.
Javni lokali so poslovni prostori (gostilne,
restavracije, bifeji...), kot tudi tem lokalom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori,
v katerih se zadržujejo gosti.
Za javni lokal se štejejo tudi cirkusi, luna
parki in druga potujoča zabavišča.
Če taksni zavezanec uporablja taksni
predmet manj kot eno leto, se mu taksa
obračuna sorazmerno času uporabe,
vendar najmanj za dva meseca.

Tarifna številka 2
Za uporabo javnega pločnika
in druge javne površine pred
poslovnimi
prostori
za
opravljanje
gostinsko
turistične dejavnosti ter za
razstavljanje, reklamiranje
ali prodajo blaga oziroma
opravljanje storitev pred
poslovnim prostorom znaša
komunalna taksa dnevno za
vsak zasedeni m2

5 točk

Taksni zavezanec plača takso pred
pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne
površine po tej tarifni številki.
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Tarifna številka 3
Za uporabo javnih površin za
začasne namene se plača
komunalna taksa:
∗ za kioske
∗ za stojnice
∗ za premične gostinske
obrate za prodajo blaga
izven prodajaln
∗ za cirkuse in zabavne
parke
∗ za šotore
∗ za gradbišča, prekope in
druge začasne zapore
Komunalna taksa se plačuje
vnaprej in sicer dnevno na
m2 zasedene površine.
Taksni
zavezanec
je
vsakokratni uporabnik javne
površine.
Za uporabo javnih površin za
začasne namene v okviru
večjih
prireditev
se
komunalna taksa s sklepom
župana lahko poveča.

20 točk
20 točk

30 točk
5 točk
5 točk

Za uporabo javnih površin in
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drugih
prostorov
za
razstavljanje
predmetov,
prirejanje razstav in drugih
zabavnih
prireditev
za
gospodarske namene, znaša
komunalna taksa dnevno za
vsak m2
Taksni
zavezanec
je
uporabnik javnih površin.
Taksni zavezanec plača takso
pred pridobitvijo dovoljenja
za uporabo javne površine po
tej tarifni številki.

5 točk

3 točke

Obrazložitev:
Taksni zavezanec plača pred pridobitvijo
dovoljenja za uporabo javne površine po
tej tarifni številki.
Taksa za uporabo javnih površin se ne
plača:
∗ za namene gradbišča, prekopov in
drugih začasnih namenov, če je
investitor občina, javni zavod ali javno
podjetje, katerega ustanovitelj je
občina,
∗ za uporabo javnega prostora na
organiziranih tržnicah, ki so v
upravljanju javnega podjetja ali
pooblaščene organizacije,
∗ za uporabo javnega prostora, če so le ti
uporabljeni za dejavnost, ki se financira
iz občinskega proračuna.
Tarifna številka 4
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Obrazložitev
Taksni zavezanec je uporabnik javnih
površin ali prireditelj zabavne prireditve
za gospodarske namene.
Tarifna številka 5
Za reklamne napise, objave in
oglase na panojih, tablah,
displejih
ipd.,
ki
so
postavljeni,
pritrjeni
ali
drugače označeni na javnih
mestih, se plača:
1 če so trajnega značaja letno
glede na velikost:
500 točk
∗ do 3 m2
2
2.000
točk
∗ nad 3 m
2 za vse vrste drugih reklamnih
napisov, objav in oglasov, ki
nimajo trajnega značaja, glede
na velikost:
dnevno
∗ do 3 m2
2
∗ nad 3 m
dnevno
Zavezanci
za
plačilo
komunalne takse te tarife so
uporabniki oglasnih tabel,
elektronskih in drugih naprav
namenjenih za reklamiranje,
objavo in oglase.
Taksni zavezanec plača takso
pred pridobitvijo dovoljenja

5 točk
50 točk
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za plakatiranje, reklamiranje
oziroma oglaševanje po tej
tarifni številki.
Obrazložitev
Taks iz te tarifne številke se ne plača za
napise firm, ki so po zakonu ali odloku
Občinskega sveta obvezni in so nameščeni
na poslovni stavbi, mestu ali prostoru, kjer
fizična ali pravna oseba opravlja svojo
registrirano dejavnost. V primeru, da je na
določenem mestu več označb firm, se taksa
ne plača od firme, ki na tej lokaciji
opravlja svojo registrirano dejavnost,
nadaljne označbe pa se štejejo kot
reklamni napisi v smislu te tarifne številke.
Organizacije in društva, ki so financirana
iz proračuna Občine Preddvor plačajo za
objavljanje svojih oglasov in obvestil 50 %
znesek iz te tarifne številke, medtem, ko se
humanitarne organizacije in društva,
prosta plačila takse - mnenje izda Občinski
urad Občine Preddvor.
Za javno mesto se upošteva prostor ne
glede na lastništvo.
Tarifna številka 6
Za uporabo plakatnih mest
namenjenih občanom, znaša
komunalna taksa za vsakih 5
komadov plakatov:
∗ plakati velikosti A3 in
manjši
dnevno
∗ plakati velikosti večji od
A3
dnevno
∗ jumbo plakati
dnevno
Taksni zavezanec plača takso
pred pridobitvijo dovoljenja za
plakatiranje po tej tarifni
številki.
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objavljanje svojih oglasov in obvestil 50 %
znesek iz te tarifne številke, medtem, ko se
humanitarne organizacije in društva,
prosta plačila takse.
Takse iz te tarifne številke se plačajo tudi
za jumbo plakate, vendar so določene s
posebnimi pogodbami.
Tarifna številka 7
Za vitrine, v katerih se
razstavlja
blago
ali
predstavlja dejavnost zunaj
poslovne stavbe, se plača
komunalna taksa glede na
velikost
razstavljene
površine:
∗ do 10 m2 razstavne
površine (letno)
∗ nad 10 m2 razstavne
površine (letno)
Taksni zavezanec plača takso
pred pridobitvijo dovoljenja
za uporabo javne površine po
tej tarifni številki.

2.500 točk
5.000 točk

Obrazložitev
Taksni zavezanec je fizična ali pravna
oseba, ki razstavlja blago oziroma
predstavlja svojo dejavnost ali fizična ali
pravna oseba, ki izvaja marketing.

3 točke
5 točk
50 točk

Obrazložitev
Takse iz te tarifne številke se ne plačajo za
razobešanje razglasov državnih organov in
Občine Preddvor, ter za prireditve v
organizaciji Občine Preddvor.
Organizacije in društva, ki so financirana
iz proračuna Občine Preddvor plačajo za

Tarifna številka 8
Za uporabo zvočnih naprav v
namen reklamiranja izdelkov
in prireditev se plača dnevno
Taksni zavezanec plača takso
pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo zvočnih naprav na
območju občine po tej tarifni
številki.

400 točk

Obrazložitev
Taksni zavezanec je fizična ali pravna
oseba, ki izvaja sporočanje preko
ozvočevalnih sredstev.
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Takse iz te tarifne številke se ne plačajo za
razglase državnih organov in Občine
Preddvor, ter za prireditve v organizaciji
Občine Preddvor.
Organizacije in društva, ki so financirana
iz proračuna Občine Preddvor plačajo za
objavljanje svojih oglasov in obvestil 50 %
znesek iz te tarifne številke, medtem, ko se
humanitarne organizacije in društva,
prosta plačila takse - mnenje izda Občinski
urad Občine Preddvor.
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28.
***
Občinski svet Občine Preddvor je na svoji seji
dne 22. 10. 1997 sprejel na osnovi 14. in 15.
člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS
44/92) in 23. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor 2/95)
naslednji

SKLEP
o načinu izvedbe volitev predstavnika v
volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta

Tarifna številka 9
uporabo
parkirnih
1 Za
prostorov pred lokali, ki
nimajo lastnih parkirnih
površin - za 1 parkirni
prostor (plača se letno)
2 Za parkiranje vozil na
posebej določenih mestih,
katera določi občina - na eno
parkirno
mesto
znaša
komunalna taksa dnevno

2000 točk

40 točk

Obrazložitev
Taksni zavezanec iz 1. točke je fizična ali
pravna oseba, ki nima zadostnih lastnih
parkirnih prostorov pred lokalom oz.
poslovnim prostorom, v katerem opravlja
komercialno dejavnost. Število parkirnih
prostorov, za katere zavezanec plača takso
se določi glede na površino poslovnega
prostora in sicer 1 parkirni prostor na
vsakih začetih 20 m2 poslovne površine
lokala, razen za gostinstvo, kjer za
gostinski lokal zavezanec plača takso za en
parkirni prostor na vsakih začetih 10 m2
površine lokala.
Taksni zavezanec iz 2. Točke je fizična
oseba,ki parkira svoje vozilo na za to
določenem mestu, takso plača neposredno
pred parkiranjem vozila.

1. člen
S tem sklepom (v nadaljevanju tudi: »volilnimi
pravili«) se ureja postopek izvolitve
predstavnika Občine Preddvor v volilno telo 9.
volilne enote za izvolitev člana državnega
sveta ter postopek določitve kandidata za člana
državnega sveta - predstavnika lokalnih
interesov.
2. člen
Občinski svet Občine Preddvor glede na
določbe 40. in 41. člena zakona o državnem
svetu izvoli v volilno telo 9. volilne enote
enega
predstavnika
(v
nadaljevanju
»elektorja«) ter lahko določi enega kandidata
za člana državnega sveta.
3. člen
Kandidat za elektorja mora imeti volilno
pravico in stalno prebivališče v Občini
Preddvor.
Kandidat za člana državnega sveta mora imeti
volilno pravico in stalno prebivališče na
območju 9. volilne enote za volitve v državni
svet.
4. člen
Kandidata za elektorja oziroma kandidata za
državni svet lahko predlagajo najmanj trije
svetniki Občinskega sveta Občine Preddvor.
Vsak od svetnikov lahko predlaga največ
enega kandidata za elektorja in enega
kandidata za državni svet.
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5. člen
Predloge svetniki podajo na seji Občinskega
sveta Občine Preddvor, na kateri se volita
elektor in kandidat za državni svet v pisni
obliki. Predlogom morajo biti priloženi osebni
podatki in pisna soglasja kandidatov.
6. člen
Občinski svet Občine Preddvor javno glasuje o
predlogih za elektorja in za kandidata za člana
državnega sveta. Predlog je izglasovan, če zanj
glasuje večina prisotnih članov Občinskega
sveta.
7. člen
Če pri prvem glasovanju nihče od predlaganih
kandidatov za elektorja ali za kandidata za
državni svet ni dobil podpore večine prisotnih
članov Občinskega sveta, se ponovno glasuje
za tista kandidata, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov.
8. člen
Če po prvem glasovanju ni mogoče določiti
dveh kandidatov za drugi krog volitev, ker so
dva ali več kandidatov dobili enako število
glasov, občinski svetniki izrekajo podporo
posameznim kandidatom, ki so dobili enako
število glasov na prvem ali drugem mestu.
Vsak svetnik lahko izreče podporo največ
dvema kandidatoma.
V drugi krog volitev se v tem primeru uvrsti
tisti kandidat (ali tista dva kandidata), ki je
dobil (ki sta dobila) podporo največjega števila
občinskih svetnikov.
9. člen
Če tudi po izrekanju podpore ni možno
določiti samo dveh kandidatov za drugi krog
volitev, se v drugi krog volitev uvrstijo
kandidati, ki so se po številu glasov v prvem
krogu uvrstili na prvo in drugo mesto. Za
elektorja ali za kandidata za državni svet je v
tem primeru izvoljen kandidat, ki je v drugem
krogu dobil največje število glasov prisotnih
svetnikov.
10. člen
Če je glasovanje v drugem krogu neodločeno,
se seja prekine in se sestanejo predlagatelji
kandidatov ter se skušajo uskladiti. Seja se
nadaljuje po uskladitvi, oziroma najksaneje po
30 minutah, ko se izvede ponovno glasovanje.
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11. člen
Predstavnik
kandidature
(predsednik
Občinskega sveta) mora najkasneje 30. dan
pred dnem volitev predstavnikov lokalnih
interesov v državni svet predložiti pristojni
volilni komisiji sklep Občinskega sveta o
izvolitvi elektorja in kandidata za člana
državnega sveta z vsemi potrebnimi dodatki
oziroma prilogami.
12. člen
Ta volilna pravila sprejme Občinski svet z
večino prisotnih članov.
13. člen
Ta volilna pravila veljajo z dnem sprejema na
seji Občinskega sveta Občine Preddvor in se
prvič uporabljajo za volitve leta 1997.
Številka: sos 59/97
Datum : 22.10.1997

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.

29.
***
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 27/93 in 57/94), Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor 2/95) in 370. sklepa Občinskega
sveta Občine Preddvor
izdajam

S K L E P
o povračilu stroškov prevozov otrok iz
oddaljenih kmetij
1. člen
Staršem šoloobveznih otrok iz oddaljenih
kmetij na območju Občine Preddvor se
povrnejo stroški prevoza otrok v šolo.
2. člen
Do povračila stroškov so upravičeni starši
otrok, ki nimajo organiziranega javnega
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prevoza šoloobveznih otrok, od najbližjega
avtobusnega postajališča pa so oddaljeni več
kot 2 kilometra.
3. člen
Pri povračilu se upošteva pot v šolo enkrat na
dan ter vrnitev in to petkrat tedensko v trajanju
šolskega leta.
4. člen
Znesek povračila se obračuna kot zmnožek
oddaljenosti od doma do avtobusnega
postajališča izražene v kilometrih in uradnega
podatka o povračilu stroškov prevoza na
službeni poti (30 % vrednosti cene bencina 98 oktanov).
Izplačilo se opravi mesečno na račun enega od
staršev upravičenca.
5. člen
Glede upravičenosti povrnitve stroškov se
upošteva izključno podatke, ki jih posreduje
Osnovna šola Matije Valjavca iz Preddvora.
Glede oddaljenosti se upošteva podatke
Občine Preddvor o dolžini lokalnih in
krajevnih cest.
6. člen
Sklep velja takoj, uporablja pa se s 1.
januarjem 1997.

Številka : 601-s81/97-02
Datum : 1. 9. 1997

Župan Občine Preddvor
Miroslav Zadnikar

Izdaja:Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor Odgovorni urednik: Miroslav Zadnikar - razmnoževanje Občina
Preddvor - naročnina za leto 1997 je 1500 SIT (s PD) - žiro
račun 51500-630-50197 - reklamacije se upoštevajo le mesec
dni po izidu - po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje 5%
prometni davek.
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