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9) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o 
komunalnih taksah v Občini Bled. 

 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Nataša Hribar, vodja odd. 
za javne finance, pravne in splošne zadeve. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za 
leto 2009 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled. 
 
 
 

 
Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Na podlagi tretjega odstavka  2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Bled (Uradni list 
RS,  št. 26/96,1/97,43/99,12/01), v povezavi z 9. členom Zakona o financiranju občin  (Ur.l. 
RS, št. 123/06, 57/08)  in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/2003-UPB in 
84/06)  je Občinski svet občine Bled na ….. redni seji, dne …………, sprejel 
  
 

SKLEP 
o določitvi vrednosti točke  za leto 2009  po  
Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled 

 
 

1. člen 
Vrednost točke za odmero komunalne takse za leto 2009   znaša 0,082 EUR.  
 

2. člen 
Z začetkom veljavnosti  tega sklepa  preneha veljati Sklep o vrednosti točke  za  leto 2008  
po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled  (Uradni list RS, št. 122/07).  
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati 01.01.2009.  
 
Številka:  
Bled,  
                                                                                                                     Župan Občine Bled  
                                                                                                                        Janez FAJFAR        
 
 
 
Obrazložitev: 

 
Komunalna taksa se je obračunavala na podlagi  5. točke 1. odstavka  4. člena Zakona o 
komunalnih taksah (Ur.l. SRS, št. 29/1965,7/1970,7/1972,) in  5. točke 1.odst. 2. člena 
Odloka o komunalnih taksah v Občini Bled (Ur.l. RS; št. 26/96,1/97,43/99,12/01) za reklamne 
napise   na panojih, transparentih in podobno ter  za  uporabo javnega prostora za začasne 
namene (čolnarji, kočijaži..)   
 
Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06,57/08), ki je začel veljati 
1.1.2007,  pa je Zakon o komunalnih taksah prenehal veljati. V skladu z 9. členom Zakona o 
financiranju občin pa  lahko občina  še naprej obračunava  takso 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.  

 
V Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled je v zadnjem odstavku 2. člena  določeno,  da 
vrednost točke sprejme občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto. Pri 
določitvi vrednosti točke za l.2009  je upoštevana povprečna rast cen življenjskih potrebščin  
v  obdobju  od januarja 2008  do septembra 2008, ki znaša  po podatkih Statističnega urada 
RS  3,5 %.  Vrednost točke za l.2008  je znašala 0,079 EUR. Glede na stopnjo inflacije se 
predlaga  za l.2009  vrednost točke za izračun   takse  v višini 0,082 EUR  ( izračun: 0,079 
EUR x 103,5 % = 0,0818 EUR = 0,082 EUR).  

 
 
Pripravila:  
Bojana Por   


