Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o komunalnih taksah obsega:
- Odlok o komunalnih taksah (Uradno glasilo št. 10/1996
- Tarifa komunalnih taks (Uradno glasilo št. 12/1996)
- Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah (Uradno glasilo št.
7/1999)

ODLOK O KOMUNALNIH TAKSAH
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse, ki se plačujejo na območju
občine Vipava.
Sestavni del tega odloka je tudi tarifa komunalnih taks.
2. člen
V občini Vipava se predpisujejo komunalne takse za uporabo naslednjih
predmetov in storitev:
1. glasbenih avtomatov in drugih igralnih sredstev v javnih lokalih
2. reklamnih napisov, objav, oglasov in plakatov, ki so postavljeni in
drugače označeni na javnih mestih, ter vitrine, v katerih se razstavlja
blago zunaj poslovne stavbe.
3. javnega prostora za začasne namene in javnega pločnika pred poslovnimi
prostori kjer zasebna uporaba javnega prostora ni moteča in v soglasju s
svetom KS.
4. Prostora za parkiranje avtomobilov in njihovim priklopnikov na mestih,
kjer je organizirano čuvanje vozil in dogovorjenih ter označenih mestih
javnega dobra za parkiranje osebnih avtomobilov fizičnih in pravnih oseb
in za začasno deponijo gradbenega materiala in drv.
3. člen
Taksni zavezanec je uporabnik predmeta ali storitve, za katero je uvedena
komunalna taksa.
V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in
odvajanje pobrane takse dolžna zagotoviti organizacija ali posameznik, ki ni
taksni zavezanec.
4. člen

V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z
dnem namestitve taksnega predmeta oz. pričetka uporabe, preneha pa s potekom
meseca, v katerem je zavezanec Občino Vipava obvestil o odstranitvi taksnega
predmeta oz. o prenehanju njegove uporabe.
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne
vpliva na taksno obveznost.
5. člen
Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti Občini Vipava v roku
15 dni od namestitve taksnega predmeta, če ni drugače določeno.
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in podatke, ki so potrebni za
določitev višine komunalne takse.
6. člen
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni
zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta
obvestiti Občino Vipava in plačati predpisano takso, razen če ni drugače
določeno.
7. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci vnaprej, na podlagi izdane
odločbe.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje
pristojnega organa, je taksni zavezanec dolžan plačati komunalno takso kot
pogoj za izdajo dovoljenja.
8. člen
Takse, za katere je določena letna tarifa, plačujejo zavezanci polletno vnaprej
in zapadejo v plačilo 1. Januarja in 1. Julija, plačane pa morajo biti v roku 30 dni
od zapadlosti.
Če taksni zavezanec ne plača vnaprej, se mu predpiše plačilo takse z odločbo.
V njej se določi, da mora v 15 dneh od prejema odločbe plačati dolžno takso in
50 % pribitka nanjo, kot kazensko takso. Če taksni zavezanec v tem roku
obveznosti ne poravna, se obe taksi prisilno izterjata.
9. člen
Višina komunalne takse za posamezne taksne predmete oziroma storitve je
določena v točkah.

Vrednost točke znaša za prvi m2 7 SIT, za vse ostale pa 4,80 SIT in se letno
usklajuje z rastjo življenjskih potrebščin v RS, po podatkih, ki jih objavlja
Zavod za statistiko RS.
Pri odmeri takse se kot osnova za izračun vzame vrednost točke na dan izdaje
odmerne odločbe.
10. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po predpisih o prisilni izterjavi
davkov občanov, od pravnih oseb pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe
denarnih obveznosti.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v
katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta,
v katerem je bila plačana.
11. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Vipava in krajevnih
skupnosti. Podatke za obračun taks pridobi davčni organ na podlagi prijav
taksnih zavezancev, lastnega nadzora in od Komunalno stanovanjske družbe
Ajdovščina.
12.člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska nadzorna službe.
13. člen
Komunalnih taks ni mogoče pobirati oz. predpisati:
- za storitve, za katere je dogovorjeno ali v tarifi predpisano neposredno
plačilo
- za predmete in storitve, ki jih uporabljajo vojaške enote in zavodi v zvezi
z njihovo redno dejavnostjo.
Takse se ne plačuje za napise firm, ki so po zakonu ali občinskem odloku
obvezni, ter za tiste neprometne znake, ki so postavljeni kot skupinski znaki.
Plačilo takse je oproščeno tudi oglaševanje športnih, kulturnih in humanitarnih
dejavnosti, za katere ni predvideno plačilo vstopnine, kot tudi objave državnih
organov in organov lokalne skupnosti ter objave političnih strank.
14. člen

Z denarno kaznijo 20.000-120.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če
v določenem roku ne prijavi taksnega predmeta ali storitve, za katero je
predpisano plačilo komunalne takse, oz. v določenem roku ne plača komunalne
takse.
Z denarno kaznijo od 5.000 – 30.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 5.000 – 15.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek
iz 1. odstavka tega člena.
15. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo predmete ali storitve,
za katere je predpisana komunalna taksa v tem letnem znesku, so dolžni takšno
obveznost prijaviti Občini Vipava v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v uradnem glasilu.
Z začetkom veljavnosti tega odloka na območju občine Vipava preneha veljati
odlok o komunalnih taksah (Uradno glasilo št. 4/92).
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah (Uradno glasilo št.
7/1999) vsebuje naslednjo določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu.

Občinski svet
Župan
Ivan Princes

TARIFA KOMUNALNIH TAKS
(Tarifa je sestavni del odloka o komunalnih taksah)
TARIFNA ŠTEVILKA 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata in drugega igralnega sredstva v
javnih lokalih se plačuje letna taksa 5000 točk.
Taksa p tej tarifni številki se ne plačuje za uporabo gramofona, radijskega in
televizijskega sprejemnika, videorekorderja ter za uporabo balinišč in kegljišč,
šaha in igralnih kart. Za igralna sredstva se štejejo biljardi, elektronska in video
igralna sredstva (pikade, fliperji, ipd.), razni stenski avtomati, namizne igre in
podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja teh naprav.
Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, bifeji, restavracije, kavarne, ipd.) kot
tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se
zadržujejo gostje.
Taksni zavezanec so podjetja, druge organizacije in zasebnik, če ima v svojem
lokalu glasbeni avtomat ali drugo igralno sredstvo, čeprav ni lastnik le-tega.
TARIFNA ŠTEVILKA 2
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače
označeni na javnih mestih, ter vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj
poslovne stavbe, se plača:
- če so trajnega značaja, letno od vsakega začetega m2 1000 točk
- za plakate, od vsakega izobešenega izvoda 4 točke
- za vse druge vrste reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo trajnega
značaja, dnevno od vsakega začetega m2 40 točk.
Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za napise firme, ki so po zakonu ali
občinskem odloku obvezni, ter za tiste neprometne znake, ki so postavljeni kot
skupinski znaki.
Plačila takse je oproščeno tudi oglaševanje športnih, kulturnih in humanitarnih
dejavnosti, za katere ni predvideno plačilo vstopnine, kot tudi objave državnih
organov in organov lokalne skupnosti ter objave političnih strank.
Taksni zavezanec je podjetje, druga organizacija in skupnost, društvo ali
posameznik, za katerega se objavlja reklamni napis, objava ali oglas oz., ki v
vitrini razstavlja blago.
Takso za plakate obračuna in pobere izvajalec plakatiranja, ki je dolžan
pobrano takso v sedmih dneh plačati na ustrezen račun.
TARIFNA ŠTEVILKA 3

Za uporabo javnega prostora za začasne namene, za primer, da ni sklenjena
najemna pogodba v skladu s pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradno glasilo št. 12/94), se plača naslednja taksa:
1. od vsakega kioska, stojnice, točilnice ali druge začasne uporabe (cirkusi
ipd.) za vsak m2 dnevno 10 točk.
2. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori za vsak m2 10 točk
dnevno.
3. od javnega prostora, ki je rezerviran za parkiranje in šotorenje oz.
kampiranje se plača za vsak avtomobil, šotor ali prikolico dnevno 20 točk.
Taksni zavezanec je uporabnik prostora. Če je uporaba javnega prostora za
namene iz te tarifne številke organizirana, obračuna in pobere takso organizator,
ki je dolžan pobrano takso v sedmih dneh plačati na ustrezen račun.
TARIFNA ŠTEVILKA 4
Za uporabo prostora za parkiranje avtomobilov in njihovih priklopnikov, na
mestih, kjer je organizirano čuvanje vozil, se plača za prvi dve uri:
- za osebne avtomobile 20 točk
- za tovorna vozila in avtobuse 60 točk
- za tovorna vozila s priklopniki 100 točk.
Za vsako nadaljnjo uro se plača 20 % od zgoraj navedene takse.
Taksni zavezanec je uporabnik prostora.
Takso obračuna in pobere upravljalec parkirišča, pobrano takso pa je dolžan
tedensko izplačevati na ustrezen račun.
Predsednik Sveta
Goran Kodelja l.r.

