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ZADEVA: Odlok o tržnem oglaševanju – prvo branje; obrazložitev 
 
 
1. Uvod 
Z Odlokom o tržnem oglaševanju (v nadaljevanju Odlok) želi predlagatelj obstoječi Odlok o 
občinskih taksah v Občini Izola (Uradne objave št. 5/2003, 21/2004 in 7/2007) razveljaviti v delu, 
ki se nanaša na  oglaševanje. Do sedaj je namreč omenjeno problematiko urejal Odlok o občinskih 
taksah, ki ureja tudi plačevanje občinskih taks za uporabo javnih prostorov za začasne namene 
(stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke, gradbišča, prekope ipd.), za uporabo trgov in drugih 
površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev ter za zvočno oglaševanje. 
Navedeni Odlok o obč.taksah je bil dvakrat spremenjen in dopolnjen in je za različne taksne 
predmete predpisoval različno taksno obveznost, prav tako niso bila usklajena taksna območja in 
taksna tarifa.  
Z novim Odlokom želimo poenotiti in uskladiti obračunavanje takse po področjih ter za vse taksne 
predmete enako (ne glede na to ali gre za pano, tendo, zastavo, svetlobni napis, steber,…). 
 
Ker gre za sistemske spremembe in obsežnejše popravke oz. uskladitve je potrebno ločeno sprejeti 
nov odlok, saj bi zgolj s spremembami starega odloka, popravki izgubili svoj smisel in namen. 
 
Nov Odlok bo celovito uredil problematiko oglaševanja na površinah v lasti ali upravljanju Občine 
Izola.  
 

2. Obrazložitev besedila predloga Odloka 
Odlok določa obveznosti plačila občinske takse za oglaševanje na območju Občine Izola, ki niso 
posebej urejene v Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Izola (Uradne objave 
Občine Izola št. 4/98, 6/99, 18/03), območja za odmero takse, zavezance za plačilo takse ter 
postopek odmere, obračuna in plačila takse za oglaševanje ter nadzor nad njegovim izvajanjem. V 
prilogi odloka je tudi taksna tarifa in grafični prikaz območij za odmero takse. Odlok predvideva tri 
cone oz. taksna območja in sicer Cono A: staro mestno jedro, Cono B: območje industrijske cone, 
Likvad, Jagodja ter Cono C: preostali del Občine Izola, ki ni zajeto s Cono A in B. Odlok nadalje 
našteva površine, ki so podvržene taksiranju (površine, ki so v lasti ali upravljanju Občine Izola) in 
taksne predmete (table, panoji, stebri, svetlobni napisi, transparenti, zastave,…).  Taksni zavezanci 
so vse pravne in fizične osebe, ki uporabljajo ali nameščajo taksne obveznosti. Nadalje Odlok v 



členih 5.-7. ureja prijavo in namestitev taksnih predmetov ter v 8.členu nastanek in prenehanje 
taksne obveznosti. Višina občinske takse se določi tako, da se število točk iz taksne tarife pomnoži z 
vrednostjo točke ter količnikom iz 2.člena tega odloka. Na podlagi prijave taksne obveznosti se 
zavezancu izda odločba, s katero se dovoli uporaba taksnega predmeta in odmeri občinsko takso. 
Takso je potrebno plačati pred namestitvijo taksnega predmeta. V kolikor taksni zavezanec ne 
prijavi nastanka taksne obveznosti, pristojni organ z odločbo po uradni dolžnosti odmeri takso za 
celo leto uporabe in jo pomnoži s količnikom 1,5. Prav tako je taksni zavezanec dolžan poravnati 
globo. Neplačana taksna obveznost se prisilno izterja. Nadalje Odlok določa oprostitve plačila takse 
ter obveznosti lastnikov zemljišč in stavb v zasebni lasti. Nadzor nad izvajanjem Odloka in 
ukrepanje nadzornega organa v primeru kršitev in sankcioniranje taksnih zavezancev pa je 
podrobneje opredeljeno v členih 13.-15. V prehodnih in končnih določbah je določeno prenehanje 
veljavnosti nekaterih določb Odloka o občinskih taksah, ki se vsebinsko nanašajo na tržno 
oglaševanje. 
 
3. Finančne posledice: 
S sprejemom novega Odloka ne pričakujemo bistvenih finančnih posledic, saj se višina točke ne 
spreminja, taksna tarifa pa s poenotenjem območij in načina oglaševanja ter zagroženih kazni ne 
prinaša bistvenih sprememb v višini prihodkov iz naslova taksiranja tržnega oglaševanja. 
 
4. Način sprejemanja: 
105. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave št. 02/00, 03/01 in 05/05, v 
nadaljevanju Poslovnik) določa, da občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah, 
predloženo je gradivo za prvo obravnavo. Prva obravnava se zaključi tako, da občinski svet s 
sklepom odloči, da se na isti ali naslednji seji opravi druga obravnava ali da predlagatelj odloka 
pripravi besedilo za drugo obravnavo upoštevaje stališča, pripombe in predloge iz prve obravnave, 
ki so bili podani na seji obč. sveta in pisna stališča in pripombe, prispele v roku, ki ga določi 
obč.svet ali da se prva obravnava odloži in nadaljuje na naslednji seji ali da se predlog odloka ne 
sprejme.   
 
 
 
 
  
Obrazložitev pripravil: 
Urad za upravljanje z obč.premoženjem             
Patricija Fabijančič Močibob, 
Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
 
Bojan Medica Župan 
Vodja UUOP                                           mag. Igor Kolenc  
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Odlok o tržnem oglaševanju v Občini Izola, 
- Grafični prikaz območij (Priloga 1) 
- Odlok o občinskih taksah v Občini Izola (Uradne objave št. 5/2003, 21/2004 in 7/2007). 



Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. in 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list 
RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US), 3. in 17. člena 
Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 29/11), 1. in 2. 
člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO (Uradni list 
RS, št. 14/15) in 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 15/99, 17/12 in 6/14) 
je Občinski svet Občine Izola na _______ redni seji dne ______ sprejel 

  
O D L O K  

o tržnem oglaševanju v občini Izola  
  

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
  

1. člen  
Predmet odloka  

Ta odlok določa obveznosti plačila občinske takse za oglaševanje na območju Občine 
Izola (v nadaljevanju: občina), ki niso posebej urejene v Odloku o plakatiranju in 
oglaševanju na območju Občine Izola (Uradne objave Občine Izola št. 4/98, 6/99, 
18/03), območja za odmero takse, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter 
postopek odmere, obračuna in plačila takse za oglaševanje.  
S tem odlokom se določajo tudi obveznosti lastnikov zasebnih površin, stavb ali drugih 
objektov, v kolikor želijo oglaševati na območju občine Izola. 
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine. 
 

2. člen 
Območja za odmero takse 

Taksa za oglaševanje se odmerja po celotnem območju občine Izola, pri čemer se 
območje občine Izola deli na tri cone: 

- Cona A, staro mestno jedro; zajema staro mestno jedro občine Izola, ki je na 
jugu omejenena s Prešernovo cesto ter cesto na Belveder; količnik za izračun 
takse znaša 1,2 

- Cona B; zajema območje industrijske cone, Livad, Jagodja, na severu jo 
razmejuje na severu Prešernova cesta, na jugu pa izolska obvoznica; količnik za 
izračun takse znaša 1,35 

- Cona C; zajema preostali del občine Izola, ki ni zajeto v conah po prejšnjih dveh 
alinejah; količnik za izračun takse znaša 0,9 
 

Natančen obseg con iz prejšnjega odstavka je razviden iz grafične priloge, ki je sestavni 
del tega odloka. 
Pri odmeri takse se uporabijo določila tega odloka, pri čemer, se končni znesek odmeri 
tako, da se uporabijo določila 9. člena tega odloka in takse tarife, končni znesek pa se 
pomnoži s količnikom glede na cono, kjer se taksni premet nahaja. 
V kolikor se taksni predmet nahaja na območju ceste, ki razmejuje eno cono od druge se 
za odmero takse tega taksnega predmeta uporabi višji količnik. Območje odmere po tem 
odstavku sega 10 metrov na vsako stran razmejitvenih cest. 
 

3. člen 
Taksni predmeti 

V Občini Izola se po tem odloku plačuje občinska taksa za oglaševanje pri naslednjih 
površinah, ki tako pomenijo drugo uporabo od siceršnje namenske rabe (in pomenijo z 



občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo): 
1. javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, 
pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno, 
2. nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb, 
3. stavb in zemljišč v lasti občine (v nadaljevanju: površine) 
in za druge zadeve, če tako določa zakon. 
Taksna obveznost nastane, tudi če taksni predmet visi nad površino iz prejšnjega 
odstavka. Plačilo občinske takse za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se ne 
zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan ali s 
pogodbo dogovorjen drug način plačila. 
Predmet taksiranja po tem odloku so naslednji predmeti: reklamna tabla, reklamni pano, 
jumbo plakat, reklami steber, svetlobna tabla prostostoječa, napis s programsko 
sekvenco, svetlobni napis, svetlobni napis prostostoječ, objekt za oglaševanje, plakat, 
prenosni reklamni pano, reklamna zastava, reklamni napisi na tendi, transparent 
usmerjevalna tabla, obvestilno tablo, vitrina izven poslovne stavbe, oglaševanje s 
pomočjo prevoznih sredstev in naštetim podobni predmeti. 
V dvomu je taksni predmet po tem odloku vsakršna oblika oglaševanja, ki ima 
sporočilno vrednost in je namenjena pritegovanju pozornosti javnosti. 
 

4. člen 
Taksni zavezanci 

Taksni zavezanci za plačilo občinske takse za oglaševanje so pravne osebe, društva, 
samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ali 
druge oblike poslovnega subjekta ali fizične osebe, ki uporabljajo ali nameščajo taksne 
predmete in izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom določene taksne obveznosti (v 
nadaljevanju: taksni zavezanci). 
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta ali 
lastnik objekta ali zemljišča ali posameznega dela stavbe (stanovanja ali poslovnega 
prostora), kjer je taksni predmet nameščen. 
  

5. člen 
Prijava in namestitev taksnega predmeta 

Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta na 
površini pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa, ki upravlja z javnimi 
površinami, ter ostala dovoljenja na osnovi veljavnih predpisov in tega odloka, ter 
drugih veljavnih odlokov Občine Izola. 
  

6. člen 
Taksni zavezanec je pristojnemu občinskemu organu dolžan prijaviti nastanek taksne 
obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta najmanj 8 dni pred njenim 
nastankom. Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta. 
Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve 
oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 8 dni od 
nastale spremembe. 
  

7. člen 
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu (ime in priimek oziroma 
naziv, naslov oziroma sedež firme, davčno številko in odgovorno osebo), čas in kraj 
uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, 
število, enostransko-dvostranasko ipd.). Prav tako mora taksni zavezanec predlagati 



trajanje uporabe površine in navesti druge okoliščine, ki so potrebne za izdajo 
dovoljenja in določitev višine taksne obveznosti. 
  

8. člen 
Nastanek in prenehanje taksne obveznosti 

Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta na 
površinah, preneha pa z dnem odstranitve iz teh mest. 
V primeru da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z 
dnem namestitve taksnega predmeta, preneha pa s potekom meseca, v katerem je 
zavezanec občinsko upravo pisno obvestil o odstranitvi taksnega predmeta, oziroma o 
prenehanju njegove uporabe ali z dnem prisilne odstranitve taksnega predmeta. 
V primeru, ko je taksa določena v dnevnem znesku, taksna obveznost nastane z dnem 
namestitve taksnega predmeta ali začetka uporabe, preneha pa s potekom zadnjega dne 
uporabe, kjer je bil taksni predmet nameščen. 
V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane 
z dnem namestitve ali uporabe taksnega predmeta.  
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na 
taksno obveznost. 

  
9. člen  

Višina občinske takse  
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete iz 3. člena tega odloka je 
opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks, ki je kot posebni del priloga in 
sestavni del tega odloka. 
Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife 
občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse ter količnikom iz 
2. člena tega odloka. 
Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan 
odmere. 
Vrednost točke se določi skladno z določili Odloka o občinskih taksah v občini Izola 
(Uradne objave Občine Izola št. 5/2003, 21/2004 in 7/2007). 

  
10. člen  

Dovoljenje, odmera in plačilo občinske takse  
Pristojni občinski organ na podlagi prijave taksne obveznosti iz 7. člena tega odloka 
taksnemu zavezancu izda odločbo, v kateri dovoli uporabo taksnega predmeta in odmeri 
občinsko takso. 
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, v prijavi navede 
neresnične podatke oziroma pristojnemu občinskemu organu ne sporoči spremembe, ki 
vpliva na obračun občinske takse, pristojni organ z odločbo po uradni dolžnosti odmeri 
takso po podatkih, ki jih ugotovi sam oziroma občinski organ inšpekcijskega nadzora, ki 
izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka. V takšnem primeru je taksni zavezanec 
dolžan plačati občinsko takso za taksni predmet, pri čemer se mu taksna obveznost 
obračuna za celo leto uporabe taksnega predmeta, skladno s tem odlokom ter pomnoži s 
količnikom 1,5. Prav tako je taksni zavezanec dolžan poravnati globo. 
Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto, mesec ali 
dan) v naprej oziroma tako kot je določeno z odločbo. 
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec 
dolžan plačati predpisano takso pred namestitvijo taksnega predmeta, oziroma pred 
uporabo taksnega predmeta. 



Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja. 
  

11. člen  
Oprostitev plačila takse  

Občinske takse za oglaševanje ne plačujejo občinski organi ter javna podjetja in javni 
zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, ter društva s sedežem v občini, 
vendar le za izvajanje lastne dejavnosti.  
Prav tako se občinske takse za glaševanje ne plačuje za objave osnovnih podatov o 
dejavnosti taksnega zavezanca in sicer do površine 1m2 (enostransko). 
Taksa se ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi. 
Kljub oprostitvam po prejšnjih odstavkih, so taksni zavezanci dolžni prijaviti taksno 
obveznost, pri čemer se o oprostitvi plačila občinske takse izda odločba. 
 

12. člen  
Obveznosti lastnikov zemljišč in stavb v zasebni lasti 

 
Lastniki zemljišč, stavb, delov stavb in drugih površin v zasebni lasti so v primeru 
oglaševanja na teh površinah dolžni upoštevati vse zakonske omejitve, dovoljenost in 
omejitve, ki so določene po veljavnih prosorskih aktih občine Izola, ter drugih veljavnih 
odlokov občine Izola. V vsakem primeru so dolžni v primeru nameravanega oglaševanja 
pristojnemu organu občine Izola pred postavitvijo oglasa prijaivti podatke o 
nameravanem oglaševanju (lokacijo, površino oglasa, itd). V nasprotnem primeru je 
oglaševanje na zasebnih površinah prepovedano. 

 
 

II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA  
  

13. člen  
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski inšpektorat in redarstvo. 

  
14. člen  

Ukrepanje nadzornega organa  
Pristojni nadzorni organ ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta 
prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti in ali je 
občinska taksa plačana. 
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti 
navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni 
bila plačana ali plačana v celoti, lahko nadzorni organ odredi na stroške taksnega 
zavezanca odstranitev taksnega predmeta s površine za čas do izpolnitve pogojev, ki jih 
za postavitev ali uporabo taksnega predmeta na površini določa ta odlok. 
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve. 

  
III. KAZENSKE DOLO ČBE  

  
15. člen  

Sankcioniranje taksnih zavezancev  
Z globo 1100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik, posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost ali druge oblike 
poslovnega subjekta in fizična oseba, če: 
– uporablja taksni predmet brez dovoljenja iz 10. člena tega odloka, 



– namesti ali uporabi taksni predmet v nasprotju z izdanim dovoljenjem. 
Z globo v znesku 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe. 

  
IV. PREHODNE IN KON ČNE DOLOČBE  

  
16. člen  

Prenehanje veljavnosti  
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednje določbe Odloka o občinskih 
taksah v občini Izola (Uradne objave Občine Izola 5/2003, 21/2004 in 7/2007): 

- tretja lineja prvega odstavka drugega člena, 
- tarifna št. 2 odloka ter vsa druga določila akta, ki so vsebinsko izključno 

povezana s predhodno črtano alinejo in se nanašajo na oglaševanje po tem 
odloku. 
 

17. člen  
Obveznosti lastnikov zasebnih površin 

Lastniki zasebnih površin so dolžni v roku enega leta od uveljavitve tega odloka 
pristojnemu organu občine Izola prijaviti vse obstoječe oglase skladno in ob smiselni 
uporabi določil 12. člena tega odloka. 

 
18. člen  

Začetek veljavnosti odloka  
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v uradnih objavah občine Izola. 
  
Opr.št.: 
Izola, dne _________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAKSNA TARIFA 
 
Tarifna številka za oglaševanje-reklamni objekti: 
 
  dnevno letno 

do 2 m2 20 3000 

vsak nadaljnji m2 20 3000 

premično oglaševanje 150 40000 

 

Opomba: 

1. Za osvetljene reklamne objekte se število točk poveča za 30%. 
2. Za dvo ali večstranske objekte se število točk določi glede na število ploskev. 
3. Za premično oglaševanje se po tem odloku šteje vsakršno oglaševanje (zvočno, z 

uporabo svetlobnih učinkov, itd), ki uporablja premično sredstvo. 
4. Plačane letne oziroma dnevne takse po tej taksni tarifi se ne glede na prenehanje 

uporabe taksnega predmeta ne vrača. 
5. Stranka pri oglaševanju ne sme: 

� uporabljati lokacije brez ustreznega dovoljenja za postavitev objektov 
ali naprav, 

� klasično lepiti plakate na zunanjih površinah izložb, sten, oken, vrat, 
zidov, ograj, dreves, gradbiščnih ograj in podobno, 

� trositi propagandnega materiala in zatikati le - tega za brisalce 
avtomobilov, 

� nenamensko uporabljati, poškodovati objekta ali naprave za 
oglaševanje, ter zakrivati vsebino oglaševanja. 
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Na podlagi 1. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, Uradni list 
SFRJ, št. 1/69 – odločba US, 7/70, 51/71, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91, 49/98 – odločba US in 
57/99), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, 
Uradni list RS 10/91, RS/I 17/91, RS 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 - odločba US, 35/97, 45/97, 
73/97 - odločba US, 73/98, 31/2000, 33/2000 - odločba US, 24/2001, 60/02 – odločba US), 29. 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 – odločba US, 
57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odločba US, 9/96 - odločba 
US, 39/96 – odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba US, 74/98, 
12/99 - sklep US, 16/99 - popravek sklepa US, 59/99 - odločba US, 70/2000, 94/2000 – sklep US. 
100/2000 - sklep US, 28/2001 – ugotovitev US, 87/2001, 16/2002 – sklep US in 51/2002) ter 30. 
člena Statuta občine Izola (Ur. objave občine Izola, št. 15/99 in 8/2000) je Občinski svet Občine 
Izola na svoji seji dne  13. februarja 2003  sprejel 
 

 
 
 
 

ODLOK  
O KOMUNALNIH TAKSAH V OBČINI IZOLA 

 
 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen  

(1) S tem odlokom se določi obveznost plačevanja komunalnih taks na območju občine Izola, 
taksne predmete, taksne zavezance, odmero, obračun, višino in način plačila komunalnih taks ter 
taksne oprostitve in pristojni organ občinske uprave ter pristojni organ za izvajanje nadzora nad 
uporabo taksnih predmetov.  

 
 

2. člen  
(1) V občini Izola se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve: 

1. za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih lokalih; 
2. za uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred poslovnimi prostori ali drugimi javnimi 

prostori za opravljanje gostinske, trgovske, turistične ali druge dejavnosti na teh površinah; 
3. za uporabo javnih prostorov za začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne 

parke, gradbišča, prekope, šotorenje, parkiranje vozil in druge namene); 
4. za uporabo trgov in drugih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih 

prireditev; 
5. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, objektih ipd., ki so postavljeni, 

pritrjeni ali kako drugače vidni ali označeni na javnih mestih; 
6. za sporočila, objave in razglase po zvočnih napravah; 
7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago izven poslovne stavbe. 
 
 

3. člen  
(1) Komunalne takse (v nadaljnjem besedilu: takse) so prihodek proračuna Občine Izola in se, 

skladno s Taksno tarifo, ki je sestavni del tega odloka, delijo na letne in dnevne takse.  
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(2) Dnevne takse so tiste takse, katere se za uporabo po tem odloku začasnih taksnih 
predmetov skladno s Taksno tarifo odmerijo za vsak začeti dan uporabe taksnega predmeta in se 
plačujejo izključno v enkratnih zneskih.  

(3) Letne takse so tiste takse, katere se za uporabo po tem odloku trajnih taksnih predmetov 
skladno s Taksno tarifo odmerijo za tekoče koledarsko leto uporabe taksnega predmeta in se 
lahko, v skladu z določili tega odloka, plačujejo po obrokih, če ni s tem odlokom določeno 
drugače.  
 
 

TAKSNI ZAVEZANCI 
 

4. člen  
(1) Taksni zavezanec je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki 

uporablja predmete ali storitve, za katere je po tem odloku predpisana komunalna taksa.  
(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika taksnega predmeta, je taksni zavezanec lastnik 

taksnega predmeta. Če ni mogoče ugotoviti niti lastnika taksnega predmeta, je taksni zavezanec 
lastnik ali najemnik nepremičnine ali objekta oziroma predmeta, na katerem je taksni predmet 
postavljen oziroma pritrjen ali pa z njegovo uporabo nastane taksna obveznost. 
 
 

TAKSNI PREDMETI 
 

5. člen 
(1) Taksni predmeti po tem odloku so tisti predmeti ali storitve, za katere je po tem odloku 

predpisana komunalna taksa. 
 
 

6. člen 
(1) Taksni predmeti so trajni in začasni. Trajni taksni predmeti so tisti, za katere postavitev je 

potrebno, skladno z občinskimi predpisi o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Izola 
oziroma predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, predhodno pridobiti dovoljenje 
za poseg v prostor pristojnega državnega organa in druga ustrezna dovoljenja ali soglasja 
pristojnih občinskih organov in so postavljeni za več kot tristo (300) dni. 

(2) Taksni predmeti, za katere niso potrebna dovoljenja iz prvega odstavka, so trajni, če so 
postavljeni za več kot tristo (300) dni in če s tem odlokom in taksno tarifo ni drugače določeno. 

(3) Začasni taksni predmeti so vsi tisti predmeti, ki niso trajni po tem odloku. 
 

 
7. člen 

(1) Vrste taksnih predmetov so natančno opredeljene in opisane v Taksni tarifi, ki je sestavni 
del tega odloka. 
 
 

TAKSNA OBVEZNOST 
 

8. člen 
(1) Taksna obveznost po tem odloku je obveznost plačila taksnega zavezanca s tem odlokom 

določene komunalne takse za uporabo taksnih predmetov.  
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9. člen 
(1) Taksna obveznost nastane z dnem začetka uporabe ali postavitve taksnega predmeta, če s 

tem odlokom ni določeno drugače.  
(2) Taksna obveznost preneha z odstranitvijo ali prenehanjem uporabe taksnega predmeta in 

prejemom pisnega obvestila taksnega zavezanca o prenehanju uporabe taksnega predmeta, če ni v 
odločbi, dovoljenju ali s tem odlokom določeno drugače. 

(3) V primeru, da taksna obveznost nastane ali preneha med letom in je za to predpisana letna 
taksa, ta obveznost nastane z dnem prijave uporabe taksnega predmeta oziroma z dnem uporabe, 
ki je naveden v prijavi ali vlogi, preneha pa s potekom meseca, v katerem je pristojni organ prejel 
pisno obvestilo taksnega zavezanca o odstranitvi oziroma prenehanju uporabe taksnega predmeta. 
Taksa se obračuna v dvanajstinah letnega zneska za vsak začeti mesec taksne obveznosti do 
konca uporabe taksnega predmeta tekočega koledarskega leta, če ni s tem odlokom in Taksno 
tarifo določeno drugače. 

(4) Na enak način se obračunava tudi preveč plačana taksa zaradi prenehanja taksne 
obveznosti pred potekom koledarskega leta, če ni s tem odlokom določeno drugače. 
 
 

10. člen 
(1) Pri taksnih predmetih, ki so postavljeni oziroma pritrjeni na razna ogrodja ali nosilce, se 

šteje da so odstranjeni oziroma da preneha taksna obveznost s tistim dnem, ko je poleg taksnega 
predmeta odstranjeno tudi ogrodje ali nosilec, na katerem je taksni predmet pritrjen oziroma je po 
končanju uporabe površine le-ta povrnjena v prvotno stanje.    

(2) Začasna nezmožnost uporabe taksnega predmeta ne vpliva na taksno obveznost in višino 
takse.  
 
 

PRIJAVA UPORABE TAKSNEGA PREDMETA 
 

11. člen  
(1) Taksni zavezanci morajo s prijavo ali z vlogo za uporabo taksnega predmeta, prijaviti 

vsako uporabo taksnega predmeta pristojnemu uradu občinske uprave za upravljanje z javnimi 
površinami (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).  

 
 

12. člen  
(1) Pristojni organ je dolžan, praviloma najkasneje do 31. decembra, s pozivom pozvati vse 

taksne zavezance k prijavi taksne obveznosti za naslednje koledarsko leto.  
(2) Za poziv se šteje tudi javno naznanilo, objavljeno na krajevno običajen način. 

 
 

13. člen  
(1) Trajne taksne predmete, ki se uporabljajo in so postavljeni skladno z ustreznimi veljavnimi 

dovoljenji v tekočem letu in za katere je pristojni organ v preteklem koledarskem letu izdal 
dovoljenje iz 18. člena tega odloka, mora taksni zavezanec prijaviti pristojnemu organu s prijavo 
praviloma do 15. januarja za tekoče koledarsko leto. 

(2) Za uporabo taksnih predmetov, ki niso določeni v prejšnjem odstavku, je dolžan taksni 
zavezanec z vlogo za uporabo taksnega predmeta zaprositi pristojni organ za dovoljenje za 
uporabo taksnega predmeta. Takšno vlogo je taksni zavezanec dolžan vložiti pri pristojnemu 
organu najmanj petnajst (15) dni pred nastankom taksne obveznosti.  
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14. člen  
(1) Prijava oziroma vloga za uporabo taksnega predmeta mora vsebovati točne podatke o 

zavezancu (naziv, sedež, odgovorno osebo, žiro račun, davčno številko, matično številko) in 
taksnem predmetu, opis in natančne mere taksnega predmeta, kraj postavitve z natančnim opisom 
lokacije, datum začetka in datum konca uporabe taksnega predmeta ter druga dejstva in 
okoliščine, ki so pomembne za odmero takse. 

 
 

15. člen  
(1) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi uporabe ali ne pridobi dovoljenja pristojnega 

organa za uporabo taksnega predmeta iz 18. člena tega odloka, se uradna ugotovitev nadzornega 
organa iz 34. člena odloka, o uporabi takšnega taksnega predmeta, obravnava kot prijava taksne 
obveznosti po uradni dolžnosti.   
 
 

SPREMEMBE UPORABE TAKSNEGA PREDMETA 
 
 

16. člen 
(1) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu organu v 

roku osem (8) dni od nastanka takšne spremembe. 
 
 

17. člen 
(1) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo uporabe taksnega predmeta predhodno 

prijaviti pristojnemu organu v roku petnajst (15) dni pred nastankom takšne spremembe. Taksnih 
predmetov ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega organa. 
 
 

DOVOLJENJE ZA UPORABO TAKSNEGA PREDMETA 
 

18. člen  
(1) Pristojni organ izda za uporabo taksnega predmeta, za katerega obstaja taksna obveznost in 

za katerega uporabo je taksni zavezanec podal vlogo ali prijavo, dovoljenje za uporabo taksnega 
predmeta, če ni s tem odlokom določeno drugače. 

(2) Pristojni organ lahko izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka samo ob izpolnitvi vseh 
določil in pogojev tega odloka ter ob poravnanih obveznosti taksnega zavezanca do Občine Izola 
iz naslova komunalnih taks. 

(3) Dovoljenje za uporabo taksnega predmeta ne nadomešča ustreznega dovoljenja za poseg v 
prostor pristojnega državnega organa in druga ustrezna dovoljenja ali soglasja pristojnih 
občinskih organov. 
 

 
19. člen  

(1) V primeru, da uporaba taksnega predmeta predstavlja po odloku o občinskih cestah 
uporabo oziroma posebno uporabo javne površine, mora taksni zavezanci pred začetkom uporabe 
takšnega taksnega predmeta, pridobiti ustrezna dovoljenja pristojnega urada občinske uprave za 
upravljanje z občinskimi cestami, skladno z določili odloka o občinskih cestah.  
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ODMERA KOMUNALNE TAKSE 
 

20. člen 
(1) Pristojni organ z upravno odločbo odmeri komunalno takso za uporabo taksnega predmeta.  
(2) Pri odmeri takse mora upoštevati naravo taksnega predmeta, skladno s taksno tarifo, 

velikost, število, namen uporabe, dejavnost taksnega zavezanca ter čas in kraj uporabe taksnega 
predmeta. 

(3) Pritožba zoper tako odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
(4) V primeru, da so sočasno izpolnjeni vsi pogoji za izdajo dovoljenja iz 18. člena tega 

odloka in upravne odločbe o odmeri komunalne takse iz tega člena, lahko pristojni organ izda 
enotno odločbo. 

 
 

21. člen 
(1) Taksa se odmeri na podlagi: 

- prijave oziroma vloge taksnega zavezanca o uporabi taksnega predmeta; 
- uradne ugotovitve - prijave nadzornega organa iz 34. člena tega odloka o nedovoljeni 

uporabi taksnega predmeta iz 15. člena tega odloka, ki je v uporabi taksnega zavezanca 
brez dovoljenja pristojnega organa. 

 
 

22. člen 
(1) Odmera takse se izvaja za tekoče koledarsko leto. 
(2) Najkrajši čas odmere takse je en (1) koledarski dan, najdaljši čas pa je eno (1) koledarsko 

leto. 
(3) Pri izračunavanju letne takse se uporablja koledarsko leto. 

 
 

23. člen 
(1) V primeru iz druge alinee iz 21. člena tega odloka se taksnemu zavezancu odmeri taksa za 

čas od 1. januarja do 31. decembra tekočega koledarskega leta, ne glede na to, ali je uporaba 
taksnega predmeta, ki je sicer podvržena dovoljenju pristojnega organa, dovoljena ali ne. V tem 
primeru, ko taksni zavezanec uporablja taksni predmet brez dovoljenja oziroma ni odstranil 
taksnega predmeta (ne sprostil javne površine, odstranil reklamne table ipd.) takoj po poteku 
dovoljenega časa uporabe iz dovoljenja za uporabo taksnega predmeta iz 18. člena tega odloka, 
lahko nadzorni organ skladno s tem odlokom na njegove stroške odredi prisilno odstranitev po 
tretji osebi na stroške taksnega zavezanca. 
 
 

VIŠINA KOMUNALNE TAKSE 
 

24. člen  
(1) Komunalna taksa se določa v točkah. 
(2) Za posamezne taksne predmete so višine taks v obliki točkovnega sistema določene v 

Taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka. 
(3) Višina takse za uporabo taksnega predmeta se izračuna za posamezni taksni predmet v 

skladu z določili Taksne tarife. 
 
 
 



 7

 
25. člen  

(1) Znesek komunalne takse se izračuna tako, da se dobljeno višino takse po tretjem odstavku 
prejšnjega člena pomnoži z vrednostjo točke na dan odmere komunalne takse.  

(2) Vrednost točke po tem odloku znaša 5 tolarjev. 
(3) Župan-ja občine s sklepom usklajuje vrednost točke, določene v prejšnjem odstavku, z 

gibanjem rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi pristojni državni organ za statistiko. 
 
 

NAČIN PLAČILA KOMUNALNE TAKSE 
 

26. člen 
(1) Če ni s tem odlokom določeno drugače, plačujejo taksni zavezanci komunalne takse na 

podlagi odločbe o odmeri komunalne takse na naslednje načine: 
- taksni zavezanci, ki dobijo dovoljenje za uporabo po tem odloku začasnih taksnih 

predmetov med tekočim letom, plačajo komunalno takso vnaprej pred začetkom uporabe 
taksnega predmeta in sicer v enkratnem znesku; 

- taksni zavezanci, ki dobijo dovoljenje za uporabo po tem odloku trajnih taksnih 
predmetov in niso upravičeni do plačila komunalne takse po obrokih oziroma jim je bila 
odmerjena taksa po uradni dolžnosti na prijavo nadzornega organa, morajo plačati 
komunalno takso najkasneje v petnajstih (15) dneh od dneva izdaje odločbe; 

- taksnim zavezancem, ki dobijo dovoljenje za uporabo po tem odloku trajnih taksnih 
predmetov in znaša skupni znesek odmerjene komunalne takse po posameznih tarifnih 
številkah iz Taksne tarife v višini najmanj 8500 točk, se lahko na njihovo zahtevo dovoli 
plačilo takse v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo 15. aprila, 30. junija in 30. septembra 
tekočega leta. 

(2) V primeru, da taksni zavezanec ne plača komunalne takse v za to določenem roku, je 
dolžan plačati zakonite zamudne obresti. 

 
 

27. člen 
(1) V primeru, da taksni zavezanec, ob izpolnjevanju pogojev iz tretje alinee prejšnjega člena 

tega odloka, zahteva plačilo komunalne takse v obrokih, se izračunana komunalna taksa poveča 
za pet (5%) odstotkov. 
 
 

28. člen 
(1) Za trajne taksne predmete po tem odloku je taksni zavezanec dolžan plačati komunalno 

takso za vsako leto v skladu z upravno odločbo iz 20. člena tega odloka, ki jo pristojni organ izda 
vsako leto posebej. 
 
 

29. člen 
(1) Župan-ja lahko na prošnjo taksnega zavezanca s sklepom določi tudi drugačno dinamiko 

odplačevanja odmerjene komunalne takse. 
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IZTERJAVA KOMUNALNE TAKSE 
 

30. člen 
(1) Prisilno izterjavo neplačanih odmerjenih komunalnih taks po dokončnih in izvršljivih 

odločbah pristojnega urada, opravi Ministrstvo za finance, Davčni urad RS, Davčni urad Koper 
za fizične osebe po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, za pravne osebe pa po 
predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih oseb. 
 
 

31. člen 
(1) Pravica izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po poteku leta, v katerem bi morala 

biti taksa plačana. 
(2) Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po poteku leta, v katerem je 

bila plačana. 
 
 

OPROSTITVE 
 

32. člen  
(1) Takse so oproščene: 

- objave državnih in občinskih organov ter krajevnih skupnosti; 
- objave organizatorjev volilne kampanje v obdobju volilne kampanje ter objave političnih 

strank in list; 
- objave kulturnih, športnih in turističnih društev ter zavodov s sedežem v občini Izola; 
- objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi; 
- taksni predmeti na športnih stadionih, ki niso vidni na javne površine izven stadiona; 
- taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti; 
- taksni predmeti, ki so namenjeni opravljanju javnih služb; 
- taksni predmeti, ki se uporabljajo za račun ali investicije, ki jih izvaja Občina Izola; 
- uporabe površin za postavitev cvetličnih korit in stojal za kolesa. 

 
 

33. člen  
(1) Za izvedbo kulturnih, turističnih in športnih prireditev občinskega pomena ter 

humanitarnih prireditev ter prireditev civilnih družbenih gibanj in političnih strank lahko Župan-
ja odda javne površine po Taksni tarifi v uporabo s pogodbo ali sklepom, pri čemer pa ni vezan-a 
na določitev višine takse iz Taksne tarife, ki je sestavni del tega odloka. 

  
 
 

NADZOR 
 

34. člen 
(1) Nadzor nad uporabo taksnih predmetov po določbah tega odloka opravlja Občinska 

inšpekcija Občine Izola. 
 

35. člen 
(1) Pri opravljanju nadzora nad uporabo taksnih predmetov imajo pooblaščene osebe Občinske 

inšpekcije naslednje pravice in dolžnosti: 
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- nadzorovati spoštovanje izvajanja določil in pogojev dovoljenja za uporabo taksnega 
predmeta s strani taksnih zavezancev ter ustrezno ukrepati; 

- nadzorovati in ukrepati v primeru nedovoljene uporabe taksnih predmetov; 
- odrediti odstranitev taksnih predmetov in sprostitev javnih površin; 
- odrediti začasno prepoved uporabe taksnih predmetov. 

(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve. 
 
 

36. člen  
(1) V primeru, da taksni zavezanec uporablja taksni predmet brez ustreznega dovoljenja ali v 

nasprotju z njim oziroma ne odstrani taksnega predmeta (ne sprosti javne površine, odstrani 
reklamne table ipd.) z dnem poteka dovoljenega časa uporabe iz dovoljenja za uporabo taksnega 
predmeta iz 18. člena tega odloka, lahko nadzorni organ poleg prijave iz 15. člena tega odloka 
odredi v javnem interesu na stroške taksnega zavezanca prisilno odstranitev taksnega predmeta 
po tretji osebi. 

(2) Pritožba zoper tako odločbo o odstranitvi ne zadrži izvršbe. 
 

 
37. člen  

(1) Pooblaščena oseba Občinske inšpekcije lahko ob ugotovitvi nastale škode zaradi 
nespoštovanja določil in pogojev dovoljenja za uporabo taksnega predmeta ali določil tega odloka 
in lastnih odredb, odredi odpravo nastale škode na stroške povzročitelja oziroma druge 
odgovorne osebe po tretji osebi. 
 
 

38. člen  
(1) Ne glede na določila tega odloka imajo v primeru, ko je zaradi neposredne ogroženosti ali 

varnosti ljudi in živali oziroma v primeru preprečitve poškodovanja ali zavarovanja pred 
nadaljnjo škodo in je to v javnem interesu, pooblaščene osebe Občinske inšpekcije pravico 
odločiti po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank, in izdati odločbo tudi ustno z odredbo, da 
se odločba izvrši takoj. 

(2) Pritožba zoper tako odločbo ne zadrži izvršbe. 
 

 
39. člen  

(1) Dovoljenje za uporabo taksnega predmeta se prekliče z odločbo v primeru, da taksni 
zavezanec ne plačuje komunalne takse.  

(2) Šteje se, da komunalna taksa ni plačana, če zavezanec zamuja s plačilom za več kot 60 dni. 
(3) Pritožba zoper odločbo o preklicu ne zadrži izvršbe. 

 
 

KAZENSKE DOLOČBE 
 

40. člen  
(1) Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 

podjetnik, če: 
1. v določenem roku ne prijavi uporabe taksnega predmeta po tem odloku; 
2. V določenem roku ne prijavi sprememb po tem odloku; 
3. v prijavi taksne obveznosti navede napačne ali neresnične podatke, ki vplivajo na odmero 

taksne obveznosti; 
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4. uporablja taksni predmet brez dovoljenja ali v nasprotju z določili ali pogoji v dovoljenju 
pristojnega organa. 

(2) Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tudi odgovorno 
osebo pravne osebe. 

(3) Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz tega člena. 
 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

41. člen 
(1) Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo oziroma imajo nameščene 

taksne predmete, za katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa in za uporabo taksnih 
predmetov do uveljavitve tega odloka niso imeli veljavnega ustreznega dovoljenja za uporabo 
taksnih predmetov in niso prijavili taksne obveznosti za tekoče leto, so dolžni taksne predmete 
prijaviti pristojnemu organu najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka in pridobiti 
ustrezno dovoljenje za uporabo takšnih taksnih predmetov.  

(2) Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.  
 
 

42. člen 
(1) Dovoljenja oziroma odločbe izdane pred uveljavitvijo tega odloka veljajo do datuma in 

pod pogoji določenimi v dovoljenju oziroma odločbi. 
 
 

43. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Izola 

(Ur. objave Občine Izola, št. 17/96, 8/97, 15/97, 10/99, 3/01 in 20/01). 
 
 

44. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 

 
 

 
     Županja 

            Breda Pečan 
Številka: 423-04-388/2002 
Datum:   13. februar 2003 
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TAKSNA TARIFA 
 
 
 

TARIFNE ŠTEVILKE 
 
Tarifna številka 1 
 

Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ali drugimi javnimi prostori za 
opravljanje gostinske, trgovske, turistične ali druge dejavnosti, za uporabo javnih pločnikov 
ter javnih prostorov za začasne namene (stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke, gradbišča, 
prekope, šotorenje, parkiranje vozil in druge namene) se plača:  
1.1. postavitev kioskov, točilnic, stojnic in podobno - 9 točk od vsakega začetega m2 na 

dan, vendar najmanj 150 točk na dan; 
1.2. uporaba prostora pred kioski, stojnicami, poslovnimi prostori ipd. - 3 točke od 

vsakega začetnega m2 na dan, vendar najmanj 50 točk na dan; 
1.3. prodaja na premičnih prodajnih mestih s pomočjo vozil na območju občine Izola - za 

eno parkirno mesto 3000 točk na dan; 
1.4. za en rezerviran parkirni prostor za osebni avto - letno 20 000 točk; 
1.5. za uporabo javne površine za druge začasne namene - za vsak začeti m2 dnevno 

(turistične namene, cirkusi, zabavne parke, šotorenje, ipd): 
- za prvih 500m2: 
1.5.1 3 točke za asfaltirane, betonske in druge urejene površine, 
1.5.2 2 točke za urejene makadamske površine, 
1.5.3 1,5 točke za druge površine, 
-        nad 500m2 :  
1.5.4 po 1 točko za vse površine; 

1.6. za uporabo javne površine, kjer so zgrajeni oz. postavljeni podzemni objekti in 
naprave - za vsak začeti m2 2 točke dnevno; 

1.7. za uporabo javne površine za postavitev odrov in površin, ki se jih uporablja pri 
adaptaciji gradbenih objektov - za vsak začeti m2 20 točk dnevno; 

1.8. pravica uporabe javne površine za namen vgraditve naprav v površino (prekopi, 
vkopi, prekopavanja, podkopavanje in druga dela) - za vsak začeti m2 1000 točk, 
vendar najmanj 3000 točk. 

 
Opombe: 
1. Za javno površino po tej tarifi štejejo ulice, trgi, ceste, pločniki, hodniki za pešce, 

urejene ploščadi, pomoli, zelenice, parkirišča na območju občine Izola. 
2. Za rezervirane parkirne prostore se štejejo označena parkirišča pred trgovskimi, 

gostinskimi in drugimi objekti ter postajališča za taxi vozila. Rezervirani parkirni 
prostori se dodelijo nosilcem poslovnih dejavnosti in so vezani na opravljanje 
dejavnosti. Stroške označitve rezerviranega parkirnega prostora nosi stranka oziroma 
taksni zavezanec. Za občane (stanovalce) ni predvidene možnosti zakupa parkirnega 
prostora. Izjema so invalidi, ki jim po določilih Zakona o varnosti cestnega prometa, 
pripada nalepka in so v celoti opravičeni plačila.  

3. Plačila komunalne takse za uporabo parkirnega prostora, za namen parkiranja urgentnih 
reševalnih vozil je opravičena zdravstvena služba oziroma javni zavod ali druga 
registrirana in pooblaščena služba, ki to dejavnost opravlja. 

4. O možnosti in upravičenosti do dodelitve parkirnega prostora odloča župan na predlog 
pristojnega organa.  
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5. Lastniki objektov, s stalnim prebivališčem na območju, ki je po odloku o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Izola (Ur. Objave PN, št. 
31/84 in 16/85), razglašen za naselbinsko območje Izola mesto z neposredno okolico, so 
prvih 30 dni uporabe oproščeni plačila komunalne takse za uporabo javne površine za 
postavitev odrov, ki jih uporabljajo pri adaptaciji lastnih objektov. V izjemnih, 
strokovno in tehnično utemeljenih primerih, je možno podaljšati čas brezplačne uporabe 
javne površine za postavitev odra za dokončanje adaptacije. 

6. Vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javne površine za postavitev odrov in 
površin, ki se jih uporablja pri adaptaciji gradbenih objektov mora vsebovati kopijo 
katastrskega načrta z vrisano lokacijo in potrebnimi podatki za odmero komunalne takse 
ter izvršljivo dovoljenje za poseg v prostor.  

7. Za podzemne objekte in naprave štejejo vkopani rezervoarji, strojne inštalacije, 
gradbeni objekti in vsi objekti in naprave, ki nimajo značaja objekta javne ali objekta 
komunalne infrastrukture. 

8. Za pravico uporabe javne površine za namen vgraditve naprav v površino (prekopi, 
vkopi, prekopavanja, podkopavanje in druga dela) se za vsak začeti m2 površine vzame 
tekoči meter uporabe, če je širina uporabe manjša od 1m. 

 
 
Tarifna številka 2 
  
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah objektih ipd., ki so postavljeni, 
pritrjeni ali kako drugače vidni ali označeni na javnih mestih ter za vitrine, v katerih se 
razstavlja blago zunaj poslovne stavbe: 
2.1. reklamni napisi na objektih glede na velikost, vključno s svetlobnimi napisi - 4000 

točk letno za vsak začeti m2 površine  
2.2. reklamni napisi na tablah in panojih - 3000 točk letno za vsak začeti m2  
2.3. svetlobni napisi ali oznake s programskimi sekvencami - 5000 točk letno za vsak 

začeti m2  
2.4. elektronski displej - 5000 točk letno za vsak začeti m2, vendar najmanj 15000 točk 

letno 
2.5. televizijski ekrani, ki v izložbah ali drugje na javnih mestih predvajajo reklamna 

sporočila, ki niso del rednega televizijskega programa - 5000 točk letno za vsak 
začeti m2, vendar najmanj 8000 točk letno 

2.6. plakati, transparenti, reklamne zastave ter podobni predmeti, ki niso trajnega značaja 
- 5 točk za vsak začeti m2 na dan, vendar od vsakega izvoda najmanj 10 točk 

2.7. Tipizirane usmerjevalne in obvestilne table do velikosti 0,30 m2 - 2000 točk letno za 
kos 

2.8. Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago izven poslovne stavbe, se plača taksa od 
velikosti: 
2.8.1. 1500 točk letno do 2m2, 
2.8.2. 4000 točk letno nad 2m2 

2.9. objekti za oglaševanje (vozila, objekti ipd. kot objekt oglaševanja) –  40 točk na dan. 
 
Opombe: 
1. Javni kraj po tej tarifi je vsaka javna površina in tudi fasada streha in podobna površina 

oziroma objekt od koder je napis viden na javne površine, ne glede na lastnino objekta 
na katerem je taksni predmet. 

1. Pri dvostranskih ali večstranskih napisih oziroma drugih taksnih predmetih, razen pri 
svetlobnih izveskih, se vsaka stran šteje kot en taksni predmet. 



 13

2. Površino taksnega predmeta nepravilne oblike predstavlja najmanjši možni pravokotnik, 
ki zajema vse njegove točke. 

3. Takse po tej tarifi se ne plača za eno objavo ali napis firme, ki je po zakonu obvezen 
(napisi na vhodih) in ustreza po svoji vsebini in velikosti veljavnim predpisom; vsaka 
nadaljnja objava, napis se šteje kot reklamni napis. Obvezna objava ali napis firme, ki je 
po zakonu obvezen in za katerega se ne plača komunalne takse, mora biti pritrjen 
neposredno ob vhodu v poslovni prostor in ne sme po dimenzijah presegati površine 
1,00 m2 ( izvzete so označitve gradbišč z obvezno tablo, ki jih predpisuje Zakon o 
graditvi objektov), sicer se šteje za taksni predmet, za katerega se plača komunalna 
taksa, v celoti. 

4. Plačane letne takse po tej taksni tarifi se ne glede na prenehanje uporabe taksnega 
predmeta ne vrača. 

5. Stranka pri oglaševanju ne sme: 
- uporabljati lokacije brez ustreznega dovoljenja za postavitev objektov ali naprav, 
- klasično lepiti plakate na zunanjih površinah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, 

dreves, gradbiščnih ograj in podobno, 
- trositi propagandnega materiala in zatikati le - tega za brisalce avtomobilov, 
- nenamensko uporabljati, poškodovati objekta ali naprave za oglaševanje, ter 

zakrivati vsebino oglaševanja. 
 
 
 
Tarifna številka 3 

 
Za uporabo ozvočevalnih naprav za sporočila, objave in oglase se plača komunalna taksa 
dnevno: 
3.1. 120 točk za stacionarne reklamne ozvočevalne naprave; 
3.2. 240 točk za mobilne reklamne ozvočevalne naprave; 
 
Opombe: 
1. Taksa se obračuna za dnevno uporabo ne glede na čas uporabe ozvočevalne naprave (če 

je uporaba ozvočevalne naprave dnevno eno uro, se obračuna dnevna taksa). 
 
 
 
Tarifna številka 4 
 
Za uporabo igralnih sredstev ter glasbenih avtomatov v javnih prostorih  se plača od 
posameznega sredstva, aparata oziroma igrala letno: 
4.1. za igralne aparate, biljard, pikado 

4.1.1. 5000 točk v specializiranih prostorih-igralnice 
4.1.2. 10000 točk v ostalih prostorih. 

4.2. 8000 točk za druga igralna sredstva 
4.3. 5000 točk znaša letna taksa za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih 

lokalih.  
 
Opombe: 
1. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, bari in 

podobno) kot tudi tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase  in drugi prostori v katerih se 
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zadržujejo gostje. Za javni lokal se štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga potujoča 
zabavišča. 

2. Za igralne avtomate pod točko 4.1. se štejejo vsi igralni avtomati, razen tistih od katerih 
se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic 
in o plačevanju takse na igralne avtomate. 

3. Za druga igralna sredstva pod točko 4.2. se štejejo naprave, kot so stenski avtomati, 
namizni nogomet, košarka, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in 
način plačevanja uporabe sredstev. 

2. Komunalno takso pod tarifno številko 4.3. se plačuje za uporabo glasbenih avtomatov 
(juke-box in podobno), ki glasbo predvajajo po želji na podlagi plačila (v gotovini, 
žetonih ali kako drugače) in od naprav za predvajanje video posnetkov (videorekorderji 
in podobno), ki predvajajo prej posnete programe po želji na podlagi plačila (v gotovini, 
žetonih ali kako drugače). 

4. Za glasbene avtomate pod tarifno številko 4.3. se po tem odloku ne štejejo v javnih 
lokalih nameščeni radijski in televizijski sprejemniki. 

 
 
 

KOREKCIJSKI FAKTORJI 
 
 

Pri vsaki tarifni številki se upošteva korekcijski faktor lokacije, dejavnosti in časa, za 
katerega se obračuna taksa, razen pri tarifni številki 1.3., 3.2. taksne tarife . 
 
A.) KORECIJSKI FAKTORJI, KI SO ODVISNI OD LOKACIJE PROSTORA – 

JAVNE POVRŠINE  
1. območje - korekcijski faktor 1.30 
Cankarjev drevored na delu od Trga Republike do Kosovelove ulice, Drevored 1. Maja, 
Dantejeva ulica, Pittonijeva, Bazoviška ulica, Ulica Prekomorskih brigad, Gorkijeva ulica, 
Volaričeva ulica, neimenovana ulica za Košaki ter območje »Lonka«, park Pietro Coppo, Trg 
Republike, Sončno nabrežje, Veliki trg, pešpot do Svetilnika, kopališče Svetilnik, Levstikova 
ulica, Tovarniška ulica, Ulica ob pečini, Ulica Sv. Petra, Kosovelova ulica, Trg Etbina 
Kristana, Muzčeva ulica, Ljubljanska ulica, Koprska ulica, Manziolijev trg, Verdijeva ulica, 
Prešernova cesta, območje turističnega naselja Belveder, Simonov Zaliv ter območje Marine 
Izola in območje ob državni cesti. 
 
2. območje - korekcijski faktor 1.10 
Spinčičeva ulica, Skladiščna ulica, Kocjančičeva ulica, Ribiška ulica, ulica Istrska vrata, ulica 
Ob stolpu, Gasilska ulica, Gregorčičeva ulica, Smrekarjeva ulica, Alietova ulica, Tomažičeva 
ulica, Morova ulica,  Postojnska ulica, neimenovana ulica v Simonov Zaliv, južna cesta, 
Kajuhova ulica, Trg padlih za svobodo. 
 
3. območje - korekcijski faktor 1.00 
Cankarjev drevored na delu od Kosovelove ulice do Prešernove ceste, Ulica ob starem 
zidovju, Kraška ulica, Ulica Oktobrske revolucije, Veluščkova, Partizanska ulica, Ulica IX. 
Korpusa, naselje Jagodje, Gortanova ulica, Žustovičeva ulica, cona mestne industrije in obrtna 
cona. 
 
4. območje - korekcijski faktor 0.80 
Vse ostale ulice, trgi in pločniki, ter vse ostale javne površine v občini Izola. 
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B.) KOREKCIJSKI FAKTORJI, KI SO ODVISNI OD ČASA UPORABE POVRŠINE 
1. korekcijski faktor 1.50 - čas od 01.05 do 30.09   
2. korekcijski faktor 1.00 - čas od 1.10 do 30.04   
3. korekcijski faktor 0.80 - celoletna uporaba  
4. korekcijski faktor 3.00 - uporaba do 7 dni  
5. korekcijski faktor 0.10 - uporaba površine brez opravljanja dejavnosti 
 
C.) KOREKCIJSKI FAKTORJI, KI SO ODVISNI OD DEJAVNOSTI UPORABNIKA 
1. korekcijski faktor 0.90 - prodaja izdelkov domače obrti in za naš kraj značilnih 

spominkov 
2. korekcijski faktor 1.00 - prodaja in priprava sezonskih pridelkov in storitvene 

dejavnosti - drobni servisi, (peko kostanjev, koruze, avtopralnice...) in za fizične 
osebe brez dejavnosti 

3. korekcijski faktor 1.10 - trgovine z živili in trafike 
4. korekcijski faktor 1.20 - gradbene storitve 
5. korekcijski faktor 1.30 - gostinstvo 
6. korekcijski faktor 1.40 - prodaja raznih izdelkov in ostalih spominkov 
7. korekcijski faktor 1.80 - občasne prireditve, zabaviščni parki, cirkusi in podobno.  
 
 
 
 
 



OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
                     Ž U P A N J A 
 
 
 

Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 15/99 in 8/00) 
 
 
 

R A Z G L A Š A M 
 
 
 
 
 
 

O D L O K 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KOMUNALNIH TAKSAH V OB ČINI IZOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Ž u p a n j a 
 

                                                                                                          Breda PEČAN 
 
 
 
Številka: 423-04-388/2002 
Datum: 12.11.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
OBČINSKI SVET  
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - 
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95, 73/95 - odločba US, 9/96 - odločba US, 
39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97 - dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba 
US, 74/98, 12/99 - sklep US, 16/99 - popravek sklepa US, 59/99 - odločba US, 70/00, 100/00, 
28/01 - odločba US, 16/02 – Sklep US in 51/02) ter 30. člena Statuta Občine Izola (Ur. objave 
občine Izola, št. 15/99 in 8/00) je Občinski svet Občine Izola na svoji 17. redni seji 
28.10.2004 sprejel 
 
 

ODLOK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KOMUNALNIH TAKSAH V OB ČINI IZOLA 
 
 

1. člen  
Odlok o komunalnih taksah v Občini Izola (Uradne objave št. 5/03) – v nadaljevanju: osnovni 
odlok, se spremeni in dopolni tako, da se peta točka prvega odstavka 2. člena osnovnega 
odloka nadomesti z besedilom: 
 
»5. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, objektih ipd., ki so postavljeni, 
pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih ali/oziroma visijo nad njimi;« 
 

2. člen 
Spremeni in dopolni se TAKSNA TARIFA osnovnega odloka in sicer prvi odstavek Tarifne 
številke 2 se nadomesti z besedilom: 
 
»Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, objektih ipd., ki so postavljeni, 
pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih ali/oziroma visijo nad njimi ter za vitrine, 
v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe:« 
 

3. člen 
Spremeni in dopolni se TAKSNA TARIFA osnovnega odloka in sicer prva točka Opombe 
Tarifne številke 2 se nadomesti z besedilom: 
 
»1. Javni kraj po tej tarifi so vse javne površine in objekti na katerih je pritrjen, postavljen ali 
kako drugače označen ali/oziroma nad katerim visi taksni predmet.« 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah občine Izola in se začne 
uporabljati s 1.1.2005. 
 
          Ž u p a n j a 
          Breda PEČAN 
 
 
Številka: 423-04-388/2002 
Datum: 28.10.2004 



OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
                     Ž U P A N  
 
 
 

Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 15/99, 8/00 in 8/05) 
 
 
 
 
 
 

R A Z G L A Š A M 
 
 
 
 
 
 

O D L O K 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KOMUNALNIH TAKSAH V OB ČINI IZOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Ž u p a n  
Dr. Tomislav KLOKO ČOVNIK 

                                                                                                         
 
 
 
Številka: 423-04-388/2002 
Datum:    14.4.2007 

 
 
 
 
 
 

 



 
            
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občina (Uradni list RS, št. 123/06) in 30. člena 
Statuta Občine Izola (Uradne objave občine Izola, št. 15/99, 8/00 in 5/05), je Občinski svet 
Občine Izola na svoji 4. redni seji dne 29.3.2007, sprejel 
 
 

ODLOK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KOMUNALNIH TAKSAH V OB ČINI IZOLA 
 
 

1. člen 
 
Odlok o komunalnih taksah v Občini Izola (Uradne objave št. 5/03 in 21/04) – v nadaljevanju: 
odlok, se spremeni in dopolni tako, da v naslovu odloka črta beseda »KOMUNALNIH« in 
nadomesti z besedo »OBČINSKIH« ter da se v ustreznih sklonih v celem besedilu odloka 
nadomesti beseda »komunalnih« z besedo »občinskih«. 
 
 

2. člen 
 
Spremeni in dopolni se 2. člen odloka tako, da se črta besedilo 1., 2. in 7. točke prvega 
odstavka 2. člena odloka. 3. točka postane 1. točka, ostale točke se smiselno preštevilčijo. 
 
Za novo 4. točko se dodata nova 5. in 6.  točka odloka z naslednjim besedilom: 
»5. za uporabo cest, javnih cest in drugih površin namenjenih vsem ali določenim 
udeležencem v prometu, 
6. druge zadeve če tako določa zakon.« 
 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah. 
 
 
 
 
 
                     Ž u p a n 
         dr. Tomislav Klokočovnik 
Številka: 423-04-388/2002 
Datum:   29.3.2007 
 


