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PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o
vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2019, v predlagani vsebini.

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v občini
Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2012), se vrednost točke
vsako leto določi s sklepom občinskega sveta. Vrednosti
točke za leto 2019 se določi v višini 0,077227 EUR.
Občinskemu svetu, predlagam, da se vrednost točke za
izračun občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi za leto
2019 potrdi.

Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK

Priloge:
-

Predlog sklepa,
Odlok o občinskih taksah v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2012).

PREDLOG
Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št.
14/2012) in 7 . člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17) je občinski
svet Občine Radlje ob Dravi na svoji …….seji, dne ………..sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi
1. člen
Vrednost točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019 se določi
v višini 0,077227 EUR.
2. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
Štev.: 426-0001/2018-07
Datum: _______________
Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejme:
- Računovodstvo;
- Evidenca, tu;
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Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS; št. 123/2006, 101/2007 - Odl. US, 57/2008, 94/2010 - ZIU,
36/2011), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS;
št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr., 122/2007 Odl.
US, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS), 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 43/2011 Odl.US) in
16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi je Občinski svet Občine
Radlje ob Dravi, na svoji 13. redni seji, dne 28. maja 2012, sprejel
naslednji
ODLOK
o občinskih taksah v občini Radlje ob Dravi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse
v Občini Radlje ob Dravi, vrsta in višina takse, zavezanci za plačilo ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.

-

2. člen
V Občini Radlje ob Dravi je občinska taksa predpisana za:
uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
oglaševanje na javnih mestih;
parkiranje na javnih površinah;
uporabo javnega prostora za kampiranje in
druge zadeve, če tako določa zakon.

3. člen
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče,
parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in
podobna površina.
Javno mesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru.
4. člen
Občinske takse iz 2. člena tega odloka se določajo v točkah.
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve je določena v tarifnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša 0,070571
EUR.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka tega člena za vsako leto
določi občinski svet s sklepom.
II. TAKSNI ZAVEZANEC
5. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so s
tem odlokom določene občinske takse.
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6. člen
Občinske takse ne plačujejo državni in občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Radlje ob Dravi, javna podjetja in javni
zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Radlje ob
Dravi ter humanitarne organizacije.
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
Radlje ob Dravi ter za nekomercialne objave v splošno korist
(veterinarska služba, preventivni pregledi, opozorila in obvestila). Občinska taksa se prav tako ne plačuje, ko to določa drug
občinski predpis.
Župan lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ali namen prireditve ni naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena
za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Radlje ob Dravi.
III. ODMERA OBČINSKIH TAKS
7. člen
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki
velja na dan obračuna in podatki o velikosti in času trajanja taksnega predmeta.
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne
taksne predmete. Najnižja višina občinske takse, ki se odmeri zavezancu v odločbi, znaša 150 točk, ne glede na to ali je izračun
takse po taksni tarifi nižji.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem
znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma
pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je
zavezanec pisno obvestil občinsko upravo Občine Radlje ob Dravi o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove
uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta, ter s potekom
dneva zadnje uporabe taksnega predmeta, če je taksa določena v
dnevih.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost. Taksa
za uporabo javnih površin za namen postavitve letnih vrtov se
odmeri ne glede na število predvidenih dni slabega vremena.
8. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti Občinski upravi Občine Radlje ob Dravi v 15 dneh od njenega nastanka oziroma 10 dni pred prireditvijo. Za prijavo taksne
obveznosti šteje tudi vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo
javne površine.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe taksnega predmeta in opis taksnega
predmeta (površina, število, ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki
so pomembne za določitve višine občinske takse.
Taksni zavezanec je Občinski upravi Občine Radlje ob Dravi
dolžan prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun takse.
Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake
spremembe o taksnih predmetih, se odmeri občinska taksa po
evidencah taksnih predmetov v istem koledarskem letu za tekoče
leto ali podatkih, ugotovljenih s strani pristojnega občinskega inšpekcijskega organa.
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9. člen
Takso odmerja občinska uprava, izterjuje pa pristojni organ
po predpisih o izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse se
zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
Občinske takse plačujejo zavezanci v naprej, pred začetkom
uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, v skladu z izdano odločbo, razen če ni v taksni tarifi določeno drugače.
Če je za uporabo ali namestitev določenega taksnega predmeta potrebno soglasje oz. dovoljenje pristojnega organa Občine
Radlje ob Dravi, ga pristojni organ izda po predložitvi dokazila o
plačilu občinske takse.
10. člen
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine
Radlje ob Dravi in se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih
površin.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski
inšpekcijski organ.
12. člen
Občinski inšpekcijski organ ugotavlja ali je uporaba oziroma
namestitev taksnega predmeta prijavljena ter ali so podatki na
prijavah taksne obveznosti resnični.
V primeru, ko taksna obveznost ni prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo
na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni plačana v celoti, lahko občinski inšpekcijski organ odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali
prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do
izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta
odlok.
V. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z globo 500,00 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
- ne prijavi nastanka taksne obveznosti;
- v prijavi nastanka taksne obveznosti navede neresnične podatke, pomembne za odmero taksne obveznosti;
- ne prijave spremembe, ki bi lahko vplivala na odmero občinske takse.
Z globo 150,00 evrov se v primerih iz prejšnjega odstavka
tega člena kaznuje za prekršek posameznik ter odgovorna oseba
pravne osebe, samostojnega podjetnika in podjetnika, ki samostojno opravlja dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Radlje ob Dravi (MUV; št. 17/2000).
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15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 007-0013/2012-09
Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 28. maj 2012
Alan Bukovnik, dipl. upr. org., s. r.
POSEBNI DEL – TARIFE OBČINSKI TAKS
Tarifna št. 1:
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev znaša taksa za vsak uporabljen m2 dnevno:
- Za urejene in vzdrževane javne površine 5 točk
- Za druge javne površine
3 točke
Tarifna št. 2:
Za oglaševanje na javnih mestih:
1. Letno glede na velikost (za uporabo oz. namestitev nad 3 mesece):
- Do vključno 1 m2 za svetlobne reklame
1000 točk
- Do vključno 1 m2 za nesvetlobne reklame	  800 točk
- Za vsak začeti dodatni m2 svetlobne reklame
1000 točk
- Za vsak začeti m2 nesvetlobne reklame	  800 točk
Za uporabo oz. namestitev taksnega predmeta nad 3 mesece,
vendar manj kot eno leto, se izračuna sorazmerni del za vsak začeti mesec, in sicer po dvanajstinah letnih zneskov.
2. Dnevno glede na velikost (za uporabo oz. namestitev do 3
mesece):
- Do vključno 1 m2 za svetlobne reklame
3 točke
2 točki
- Do vključno 1 m2 za nesvetlobne reklame
- Za vsak začeti dodatni m2 svetlobne reklame
3 točke
- Za vsak začeti m2 nesvetlobne reklame
2 točki
3. Za plakate in letake dnevno na posamezen plakat oz. letak:
- Do formata A3
3 točke
- Nad formatom A3
5 točk
4. Začasna oz. prenosna oglasna mesta dnevno glede na velikost:
- Do vključno 0,5 m2	  8 točk
- Od 0,5 m2 do 2,5 m2
20 točk
50 točk
- Nad 2,5 m2
5. Za jumbo pano glede na čas namestitve:
- Do 30 dni
1500 točk
- Za vsakih začetih nadaljnjih 30 dni	  800 točk
6. Za obešanke na drogovih javne razsvetljave (letno):
- Obešanke
1200 točk
Tarifna št. 3:
Za parkiranje na javnih površinah ter uporabo javnih površin,
namenjenih za kampiranje dnevno:
- Tovorna vozila in avtobusi
50 točk
- Kampiranje
20 točk

-

Tarifna št. 4:
Druge oblike uporabe javne površine:
Stojnice v času sejmov in prireditev na tekoči
meter dnevno
150 točk
Stojnice na tržnici mesečno
300 točk
Kioski na m2 mesečno	  80 točk
Letni vrtovi dnevno na m2	   5 točk
Letni vrtovi mesečno na m2	  60 točk

