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Dopolnjen predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Straža obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 Odl.
US: U-I-21/07-18, 76/08 – ZLS-O in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9)
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08),
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 03/07, 29/07, 17/08 in 21/08)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)

Poročevalec:

Direktor občinske priprave, Dušan Krštinc

Obrazložitev:
1.)

Pripombe k predlogu odloka

V času obravnave predloga Odloka o občinskih taksah v Občini Straža so
članice in člani občinskega sveta podali naslednje pripombe in
predloge:
G. Franc Plut je navedel, da je predhodno potrebno zagotoviti osnovne pogoje
za stvari od katerih se bo plačevala komunalna taksa. Podal je tudi pripombo
na vsebino, ki se nanaša na uporabo igralnih avtomatov in uporabe javnega
pločnika.

Ostalih pripomb v času obravnave predloga Odloka o plakatiranju v
Občini Straža ni bilo.
2.)

Obrazložitev

a.) Opredelitev glede pripomb in sprememb v dopolnjenem predlogu
odloka:
Prva pripomba g. Pluta se nanaša na sprejem odloka v prvi obravnavi,
saj bi v primeru upoštevanja njegove pripombe občinski svet moral
zavrniti sprejem odloka. Druga pripomba v dopolnjenem predlogu
odloka ni upoštevana, saj smo mnenja da je potrebno občinsko takso
plačevati od uporabe igralnih avtomatov in uporabe javnega pločnika.

b.) Obrazložitev

Odlok o občinskih taksah v Občini Straža določa obveznost plačila
občinske takse na območju Občine Straža. določa vrsto in višino takse,
zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila
takse.
V prvem poglavju odloka so podrobno razčlenjeni taksni predmeti in
storitve, prijava in namestitev taksnega predmeta, višina občinske takse,
taksni zavezanci, nastanek in prenehanje taksne obveznosti, odmera
občinskih taks, plačilo občinske takse in oprostitve plačila.
Drugo poglavje opredeljuje nadzor nad izvajanjem odloka, ukrepanje
občinskega inšpekcijskega nadzora in ukrepanje občinskega organa,
pristojnega za finance.
O sankcijah govori tretje poglavje v katerem so predpisane globe za
kršitve in neizvajanje odloka o občinskih taksah.
Poglavje predhodnih in končnih določb opredeljuje vrednost točke
taksnih tarif z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah in taksno
obveznost ob uveljavitvi odloka. Odlok določa, da z dnem uveljavitve
tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02, 89/04 in 31/05). Z začetek
veljavnosti tega odloka smo se še na enem segmentu osamosvojili od
Mestne občini Novo mesto.
Kot priloga k Odloku o občinskih taksah v Občini Straža so tudi tarife
občinskih taks, ki določajo stevilo točk k posameznim taksnim
predmetom. Opredeljena sta dva območja pobiranja taks. Priloga
vsebuje 7 tarifnih razredov in sicer:
- uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih lokalih
- uporabo javnega pločnika in javne površine pred poslovnim prostorom
- uporabo trgov in drugih javnih površin (razen pločnikov) za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev
za gospodarske namene
- uporabo vitrin ali panojev v oziroma na katerih se razstavlja blago ali
predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe
- reklamni napisi, objave in oglasi
- oglaševanje za lastne potrebe
- za uporabo javnega prostora za kampiranje in šotorjenje.
Cilji in načela odloka:
Cilj predlaganih občinskih aktov je posodobitev ter prilagoditev
državnim in s tem evropskim predpisom ter tudi doseganje kvalitetnega
izvajanja javne službe ter osamosvojitev od pravnega reda bivše skupne
Mestne občine Novo mesto.
Sprejemanje odloka:
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža se sprejema z večino glasov
navzočih svetnikov.

Finančne posledice:

Sprejetje navedenih aktov za Občino Straža ne predstavlja dodatnih
finančnih obveznosti za občinski proračun. S sprejetjem odloka pa bodo
podane tudi kvalitetnejše pravne podlage za nadzor in ukrepanje
inšpektorata.
Sprejem bo povzročil izdatke v proračunu z objavo v Uradnem listu RS.
Za njegovo izvajanje bodo potrebna sredstva v proračunu na več
proračunskih postavkah z organizacijo in začetkom delovanja občinskih
inšpekcijskih služb.
Pozitivne finančne učinke pa prinašajo višje zneski občinskih taks in
več pobranih glob za neizvajanje odloka.
Predlog sklepa:

1.

Občinski svet Občine Straža je obravnaval in sprejel Odlok o občinskih taksah v
Občini Straža.
Župan
Alojz Knafelj l.r.
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