MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68,
7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91, 57/99), 21. in 65. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 39/96, 26/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/03) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02,
25/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne……….sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O KOMUNALNIH TAKSAH

1. člen
V Odloku o komunalnih taksah (Uradne objave – Uradni list RS, št. 16/04) – v nadaljevanju:
odlok, se 4. odstavek 9. člena dopolni tako, da glasi:
»Prisilno izterjavo komunalnih taks opravi organ, ki je pristojen za izterjavo davkov, po
predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov«.
2. člen
V posebnem delu odloka (tarifa komunalnih taks) se v drugi alinei točke 9 spremeni beseda
»letno«, tako da pravilno glasi: »mesečno«.
3. člen
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnih objavah – Uradni list Republike Slovenije.
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Obrazložitev
V Odloku o komunalnih taksah (Uradne objave – Uradni list RS, št. 16/04) je v tarifi
komunalnih taks v drugi alinei točke 9, ki glasi:
»Za igralna sredstva v javnih lokalih, kot so:
- elektronska in mehanska igralna sredstva (pikado, fliper, igralne karte, namizni
nogomet, košarka, biljard) in druge naprave, ne glede na vrsto pogona in plačevanje
uporabe, ki niso predmet zakona o igrah na srečo – za vsak kos 350 točk letno«,
pomotoma določeno, da so elektronska in mehanska igralna sredstva obremenjena s takso 350
točk letno. Glede na sedanjo vrednost točke, to pomeni 3.500,00 Sit letno za kos. Gre za
pomoto predlagatelja, saj bi morala ta obremenitev znašati 350 točk mesečno, kot izhaja iz
Odloka o spremembi Odloka o komunalnih taksah. Primerjalno gledano, to potrjuje tudi
dejstvo, da so glasbeni avtomati v javnih lokalih obremenjeni s takso 250 točk mesečno (8.
točka tarife komunalnih taks).
Dopolnitev četrtega odstavka 9. člena Odloka o komunalnih taksah je smiselna s stališča
načela zakonitosti postopka; gre pa za pripombo Davčnega urada Nova Gorica.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok obravnava
in sprejme.
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