
PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  višja svetovalka za pravne zadeve Aleksandra Žumer 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o občinskih taksah. 
 

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/08, 36/11, 
14/15; ZFO-1), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni  list  RS,  št.  29/11  -  uradno  prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bled 
(Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12) je Občinski svet Občine Bled na je Občinski svet 
občine Bled na ____. seji dne _____________ sprejel 
 
 

O D L O K  
o občinskih taksah v Občini Bled 

 
 

I. TEMELJNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
(1) S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse na območju Občine Bled, vrsto 
in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse. 
(2) Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine. 

 
2. člen 

(taksni predmeti) 
 

(1) V Občini Bled se plačuje občinsko takso (v nadaljevanju: taksa) za oglaševanje, prirejanje 
razstav in prireditev, parkiranje, opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje 
namenske rabe in pomenijo s tem občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo: 

-   javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, 
pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno, 

-  nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb, 
-  stavb v lasti občine. 

(2) Kot posebna raba iz točke 4. prejšnjega odstavka tega člena se opredeli: 
- postavitev objekta, premične stojnice, kioska ipd. za prodajo blaga ali nudenje plačljivih 

storitev, 
- postavitev samopostrežnega avtomata, 
- postavitev drugih objektov v promocijske namene, 
- sama izvedba prodaje,  
- postavitev gostinskega vrta,   
- postavitev gradbenega odra ali gradbišča, 
- uporabo javnega prostora za začasne namene (organizirana športna vadba, organizacija 

poroke, snemanje filma ali reklamnega oglasa). 
 

 
3. člen 

(zavezanci za plačilo takse) 
 
Taksni zavezanec za plačilo takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in 

izvaja storitve, za katere so določene občinske takse (v nadaljevanju: taksni zavezanci). Taksni 



zavezanci so podrobneje opredeljeni v Posebnem delu odloka: Tarife občinskih taks. Če ni 
mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta. 

 
 

II. ODMERA TAKSE 
 

4. člen 
(prijava taksnega predmeta) 

 
(1) Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje 

pristojnega občinskega upravnega organa za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javne 

površine, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb ter stavbe v lasti občine. 

(2) Vloga mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za 

določitev višine občinske takse. Vloga za prireditev mora vsebovati tudi podatke določene v 12. 

členu občinskega Odloka o javnem redu in miru.  

(3) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti občini, ta odmeri takso 

po podatkih, ki jih ugotovi sama. 

(4) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta oziroma spremembo 

zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu upravnemu organu v roku 15 dni od nastale 

spremembe.  

5. člen 
(nastanek in prenehanje obveznosti) 

 
(1) Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma 

začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem 

izvajanja storitve. 

(2) V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane z 

dnem namestitve ali uporabe taksnega predmeta na podlagi zaznave uradne osebe občine. 

(3) Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ne uporablja, ne vpliva na taksno 

obveznost. 

6. člen 
(obračun in plačilo takse) 

 
(1) Taksa se odmeri: 

- z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta, ki ga izda pristojni organ občinske uprave, 

- za taksne predmete, ki niso podvrženi dovoljenju z odločbo, ki jo izda občinska uprava, na 

podlagi prijave taksnega zavezanca ali po uradni dolžnosti na podlagi lastnih ugotovitev. 

(2) Takso plačujejo taksni zavezanci: 

1. za celoletno uporabo taksnih predmetov, plačujejo takso v dveh obrokih, ki zapadejo v 

plačilo 15. maja in 15. septembra; 

2. za začasno uporabo taksnih predmetov, plačajo takso vnaprej v enkratnem znesku 

3. za uporabo taksnih predmetov le v delu leta, kjer je določena taksa v letni tarifi, se taksa 

obračuna v sorazmernem deležu, plača pa se vnaprej v enkratnem znesku. 

(3) Takso je zavezanec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu odločbe. Prisilna izterjava taks se 

opravlja v skladu z veljavnimi predpisi.  

(4) Župan lahko s posebnim sklepom odloči o plačilu na obroke. Župan lahko na podlagi 

utemeljenih razlogov taksnega zavezanca odmerjeno takso zmanjša ali odpiše. 



 
7. člen 

(osnova za odmero občinskih taks) 
 

(1) Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po taksni tarifi, ki je kot posebni del - sestavni 

del tega odloka.  

(2) Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna, podatki o 

velikosti taksnega predmeta in čas trajanja postavitve oziroma uporabe. 
(3) Vrednost točke ob uveljavitvi tega odloka znaša 1,00 EUR. Vrednost točke se vsako leto 1. 

januarja uskladi z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga določi Statistični urad 

Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, v katerem se taksa odmerja. 

(4) Če taksa za enega taksnega zavezanca, ne presega vrednosti 10 točk, se odmeri v višini 10 

točk. 

 
III. OPROSTITVE PLAČILA TAKSE 

 
8. člen 

(splošne oprostitve) 
 

Taksna obveznost ne nastane v naslednjih primerih: 

- objave državnih in drugih upravnih organov ter krajevnih skupnosti, 

- objave organizatorjev volilne kampanje v obdobju volilne kampanje ter objave političnih 

strank in list, 

- objave prireditev v organizaciji društev, ki so sofinancirane s strani Občine Bled in 

prireditev, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v Občini Bled, 

- taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti, 

- drugi primeri uporabe taksnih predmetov, navedeni v 9. členu tega odloka. 

9. člen 

Občinska uprava oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v 

zvezi : 

- s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Bled in 

so sofinancirane s strani Občine Bled, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev 

prireditve, 

- s prireditvami in aktivnostmi, ki jih organizira Občina Bled, javna podjetja ali zavodi, katerih 

ustanovitelj ali soustanovitelj je občina Bled, 

- s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij, 

- s prireditvami in aktivnostmi društev občine Bled, razen ko gre za prireditve s plačilom 

prijavnine, 

- s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj v Občini Bled, 

- s tradicionalnimi prireditvami, ki jih prirejajo društva v kraju svojega sedeža, 

- z razstavljanjem in prodajo izdelkov domače in umetne obrti in za dobrodelne namene, 

- z obnovo objektov v lasti Občine Bled, zaščitenih in obeleženih znamenitosti (spomenikov) 

na območju Občine Bled. 



 

IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA IN KAZENSKE DOLOČBE 
 

10. člen 
 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektor ali redar, skladno s 

svojimi pristojnostmi. 

 
 

11. člen 
 

(1) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek posameznika: 

1. ki ne prijavi taksnega predmeta, za katerega je predpisano plačilo občinske takse; 

2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, pomembne za obračun 

taksne obveznosti; 

3. ki postavi ali izvrši taksni predmet brez dovoljenja občinskega upravnega organa in plačila 

takse; 

4. ki na zahtevo občine ne odstrani nedovoljenjega taksnega predmeta. 

(2) Z globo 1250 EUR se kaznuje pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z globo 800 EUR se kaznuje posameznika, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti 

stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z globo 250 EUR se kaznuje pravno osebo za prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

 
12. člen 

 

(1) V primeru, da taksni zavezanec uporablja javno površino ali taksni predmet brez dovoljenja 

in/ali brez plačila občinske takse, občinski inšpektor odredi odstranitev taksnega predmeta. 

(2) Če taksni zavezanec, ki uporablja taksni predmet brez dovoljenja in/ali brez plačila občinske 

takse, v roku, določenem s strani občinskega inšpektorja, taksnega predmeta ne odstrani, 

občinski inšpektor odredi prisilno odstranitev na stroške zavezanca.  
 

13. člen 
 

(1) Prisilno odstranjene taksne predmete lahko taksni zavezanec prevzame pri občinskem 

javnem podjetju proti plačilu vseh stroškov prisilne odstranitve. 

(2) Izvajalec prisilne odstranitve je dolžan hraniti taksne predmete, dokler jih taksni zavezanec 

ne prevzame, vendar največ 30 dni. 

(3) V primeru, da taksni zavezanec ne prevzame taksnih predmetov v roku, določenem v drugem 

odstavku tega člena, se šteje, da so ti predmeti brez lastnika. Lastninsko pravico nad temi 

predmeti pridobi Občina Bled. 

(4) Občina Bled lahko organizira javno dražbo taksnih predmetov, ki so prešli v njeno last z 

namenom kritja stroškov prisilne odstranitve taksnih predmetov. 

(5) Če se taksni predmeti na javni dražbi ne morejo prodati, Občina Bled skupaj z izvajalcem 

odvoza komunalnih odpadkov poskrbi za njihovo uničenje kot kosovni odpadek oziroma podari  

dobrodelni organizaciji. 



 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
14. člen 

 
 (1) Obstoječe taksne predmete po tem odloku morajo taksni zavezanci prijaviti v roku enega 

meseca od uveljavitve tega odloka. To velja tudi za taksne predmete, ki jim je bilo v preteklosti 

že izdano dovoljenje. 

(2) V kolikor jih ne prijavijo, pristojni občinski organ odmeri takso skladno s tem odlokom po 
uradni dolžnosti na podlagi podatkov, ki jih ugotovi sam. 

 
15. člen 

 
Taksni zavezanci, ki so pridobili dovoljenje za oglaševanje na javnih površinah, morajo za 
potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti plakatna mesta, ki jih določi pristojni 
občinski organ.  

Taksni zavezanci morajo zagotoviti za prvi krog volilne kampanje plakatna mesta za sedem dni, 
za drugi krog volilne kampanje pa še za sedem dni, za referendumsko kampanjo pa le za sedem 
dni.  

16. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah občine Bled (Uradni 
list RS, št. 26/96, 1/97, 43/99, 12/01). 

17. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa 
se od 1.1.2016. 

 
Št.  
Bled, dne  
 



 
 

VI. POSEBNI DEL 
 

TARIFE OBČINSKIH TAKS 
 

Tarifna številka 1: oglaševanje 
 
1.1. Za reklamne panoje, table in podobno, ki so postavljeni ali pritrjeni ali drugače označeni na 
javnih površinah, nepremičninah in premičninah infrastrukture občinskih javnih služb ter 
stavbah v lasti občine se plača taksa od velikosti: 
1. če so trajnega značaja 
– do 2 m2            50 točk letno              
– do 5 m2            200 točk letno             
– nad 5 m2          300 točk letno             
 
2. če so začasnega značaja 
– do 2 m2            1 točka dnevno               
– do 5 m2            1,5 točk dnevno               
– nad 5 m2          2 točke dnevno              
 
Opomba: 
Zavezanci za plačilo takse 1.1. so lastniki panojev, tabel in drugih sredstev, namenjenih za 
reklamiranje, objavo oziroma oglase. 
 
1.2.  Za čezcestne transparente:      50 točk dnevno 
 
Opomba: 
Zavezanci za plačilo takse 1.2. so lastniki transparentov, uporabniki nosilcev čezcestnih 
transparentov v lasti občine. Čezcestni transparenti so namenjeni oglaševanju prireditev ali akcij 
humanitarnega značaja.  
 
 
Tarifna številka 2: prirejanje razstav in prireditev 
 
Taksa za uporabo javnih površin znaša: 
 
2.1. Za prirejanje razstav: 5 točk/dan; 
2.2. Za prirejanje prireditev manjšega obsega 100 točk/dan; 
2.3. Za prirejanje prireditev srednjega obsega 200 točk/dan; 
2.4. Za prirejanje prireditev večjega obsega 500 točk/dan. 
 
Opomba: 
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin: organizator razstave oziroma prireditve. 
Prireditev manjšega obsega je prireditev, kjer se pričakuje do 200 udeležencev. Prireditev 
srednjega obsega je prireditev, kjer se pričakuje do 500 udeležencev. Prireditev večjega obsega 
je prireditev, kjer se pričakuje nad 500 udeležencev. 
 
Tarifna številka 3: parkiranje  
 
Odmero takse za parkiranje ureja Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 14/2015 s spremembami) in na njegovi podlagi izdani akti. 
 
Tarifna številka 4: posebna raba 



 
4.1. Za postavitev objekta, premične stojnice, kioska 

ipd. za prodajo blaga ali nudenje plačljivih storitev: 
0,5 točk/m2/dan 

4.2. Za postavitev samopostrežnega avtomata 300 točk/letno 
4.3. Za postavitev drugih objektov v promocijske 

namene (vozilo, stojnice ipd.) 
50 točk /dan 

4.4. Za izvedbo same prodaje (brez posebnega objekta) 2 točki/dan 
4.5. Za postavitev gostinskega vrta 0,5 točke/m2/dan  
4.6. Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča 0,1 točke/m2/dan  
4.7. Za uporabo javnega prostora za začasne namene:  
4.8.1. - za organizirano športno vadbo 3 točke /dan 
4.8.2. - za organizacijo poroke  
4.8.2.1. - do 50 udeležencev poroke 50 točk /dan 
4.8.2.2. - nad 50 udeležencev poroke 100 točk /dan 
4.8.3. - snemanje filma ali reklamnega oglasa  
4.8.3.1. - časovno do 2 h ali na površini do 100 m2 100 točk/dan 
4.8.3.2. - časovno več kot 2 h ali na površini več kot 100 m2 500 točk /dan 
 
Opomba: 
Najmanjša površina, od katere se obračuna taksa je 1m2. 



OBRAZLOŽITEV: 

 

Na 6. redni seji Občinskega sveta občine Bled dne 15.9.2015 je bil obravnavan osnutek Odloka o 
občinskih taksah v občini Bled. Na seji je bila izvedena razprava o temeljnih rešitvah, ki jih 
prinaša obravnavani odlok, člani sveta so podali svoje pripombe. Na podlagi le-teh je prišlo do 
posameznih sprememb osnutka in sicer v posebnem (tarifnem) delu odloka. Generalno gre iz 
pripomb razbrati, da člani sveta (Brence, Mežan, Vernig) predlagajo pripravo simulacije 
nekaterih izračunov za posamezne namene.   

SIMULACIJA IZRAČUNOV 

 Posebna raba Točke Predviden 
obseg 

Predviden 
znesek (€) 

1.1.1 Oglaševanje: trajnega značaja    
 – do 2 m2             50 točk letno              1 enota 50 €/letno 
 – do 5 m2             200 točk letno             1 enota 200 €/letno  
 – nad 5 m2           300 točk letno             1 enota 300 €/letno  
1.1.2 Oglaševanje:začasnega značaja    
 – do 2 m2             1 točka dnevno 1 enota, 1 

mesec 
30 

€/mesečno 
 – do 5 m2             1,5točk dnevno 1 enota, 1 

mesec 
45 

€/mesečno 
 – nad 5 m2           2 točki dnevno 1 enota, 1 

mesec 
60 

€/mesečno 
1.3.   Za čezcestne transparente:       

 
50 točk dnevno 1 enota, 1 

teden 
350 €/teden 

     

2.1. Za prirejanje razstav:  5 točk/dan 1 enota, 1 
teden 

35 €/teden 

2.2. Za prirejanje prireditev 
manjšega obsega  

100 točk/dan 1 enota, 1 dan 100 €/dan 

2.3. Za prirejanje prireditev 
srednjega obsega  

200 točk/dan 1 enota, 1 dan 200 €/dan 

2.4. Za prirejanje prireditev 
večjega obsega  

500 točk/dan 1 enota, 1 dan 500 €/dan 

     

4.1. Za postavitev objekta, 
premične stojnice, kioska ipd. 
za prodajo blaga ali nudenje 
plačljivih storitev: 

0,5 točk/m2/dan 1 enota, 6m2, 
1 mesec 

90 
€/mesečno 

4.2. Za postavitev 
samopostrežnega avtomata 

300 točk/letno 1 enota 300 €/letno  

4.3. Za postavitev drugih objektov 
v promocijske namene (vozilo, 
stojnice ipd.) 

50 točk /dan 1 enota, 1 dan 50 €/dan 

4.4. Za izvedbo same prodaje 2 točki/dan 1 enota, 1 
mesec 

60 
€/mesečno 

4.5. Za postavitev gostinskega vrta 0,5 
točke/m2/dan  

1 enota, 30 
m2, 1 mesec 

450 
€/mesečno 

4.6. Za postavitev gradbenega odra 
ali gradbišča 

0,1 
točke/m2/dan  

1 enota, 30 
m2, 1 mesec 

90 
€/mesečno 

4.7. Za uporabo javnega prostora 
za začasne namene: 

   

4.8.1 - za organizirano športno 
vadbo 

3 točke /dan 1 enota, 8 x 
mesec 

24 
€/mesečno 



4.8.2 - za organizacijo poroke    
4.8.2
.1. 

- do 50 udeležencev poroke 50 točk /dan 1 enota, 1 dan 50 € /dan 

4.8.2
.2. 

- nad 50 udeležencev poroke 100 točk /dan 1 enota, 1 dan 100 € /dan 

4.8.3
. 

- snemanje filma ali 
reklamnega oglasa 

   

4.8.3
.1. 

- časovno do 2 h ali na površini 
do 100 m2 

100 točk/dan 1 enota, 1 dan 100 €/dan 

4.8.3
.2. 

- časovno več kot 2 h ali na 
površini več kot 100 m2 

500 točk /dan 1 enota, 1 dan 500 €/dan 

 

Ob simulaciji gre izpostaviti, da je zaračunavanje taks usmerjeno primarno za komercialne 
dejavnosti. Za ostalo so predvidene taksne oprostitve, ki so navedene v poglavju III. (Oprostitve 
plačila takse), v 8. in 9. členu odloka. Oprostitve so usmerjene v cilj, da se plačilo občinske takse 
ne zaračunava za aktivnosti, ki jih bodisi organizira sama občina oziroma z njene strani 
ustanovljeni subjekti ter občinska društva in za aktivnosti, ki so splošnega družbenega pomena 
in niso profitno usmerjene.  
Poleg tega odlok predvideva, da lahko župan na podlagi utemeljenih razlogov taksnega 
zavezanca odmerjeno takso zmanjša ali odpiše.   
 
Podani so bili še posamezni drugi predlogi in sicer: 
Anton Mežan:  
- postavitve objektov -  premičnih stojnic, kioskov in podobno, pomembno je, koliko časa je ta 
objekt  postavljen na zemljišču in bi se morale razlike upoštevati in je razlika, ali so objekti 
postavljeni za prodajo ali pa samo za reklamiranje.  
Opredelitev oz. pojasnilo: taksa (tarifna številka: 4.1.) se obračunava glede na čas postavitve in 
velikost objekta (denimo stojnice). Torej, če gre za stojnico, ki zavzema 6 m2, katere čas 
postavitve je 1 mesec, se taksa izračuna: 0,5 točka (=0,5 €) x 6m2 x 30 = 90 € takse/mesec. 
Dodatno naj pojasnimo, da se za stojnice, katerih organizator trženja je Turizem Bled, zavod za 
pospeševanje turizma, ne bo hkrati zaračunavala še taksa, torej ne bo dvojnih plačil. Tarifa 
razlikuje med postavitvijo objekta, premične stojnice, kioska ipd. za prodajo blaga ali nudenje 
plačljivih storitev  (tarifna številka: 4.1.) in postavitvijo drugih objektov v promocijske namene 
(vozila, stojnice ipd.) (tarifna številka: 4.3).; 
- pri organizaciji poroke, kjer je označeno 50 točk na dan in če je točka 1 € je različno, kje kdo 
organizira poroko in za koliko časa in je predlagal drugačno definicijo in večjo opredelitev. 
Opredelitev oz. pojasnilo: pripomba je bila upoštevana, tarifna postavka je bila nadgrajena in 
sicer natančneje definirana z obsegom udeležencev poroke;  
- snemanje filmov in reklam, razlika je, ali nekdo želi imeti promenado ves dan ali če želi nekdo 
imeti samo 30 m2 za lepo pogled na eno od blejskih lepot.  
Opredelitev oz. pojasnilo: pripomba je bila upoštevana, tarifna postavka je bila nadgrajena in 
sicer natančneje definirana s časom, ki ga rabijo za snemanje in z obsegom javne površine, ki bo 
uporabljena. Glede na primerljive občine, je bila taksna osnova glede na predhodno predlagano 
povečana. 
 

Jakob Basanesse: 
- zanimalo ga, kjer v Odloku je navedeno, kdo je upravičen do oprostitve takse  in ga je zanimalo, 
če je mogoče kakšna civilna incijativa, ki postavi stojnico in seznanja ljudi z neko tematiko, ali je 
ta oproščena plačila takse ali jo mora plačati in predlagal, da se to navede v Odloku.  
Opredelitev oz. pojasnilo: taksne oprostitve so navedene v poglavju III. Oprostitve plačila takse, v 
8. in 9. členu odloka.  
 



- pri posebnem delu je spraševal, če se za premične reklame na vozilih plača taksa na celo vozilo 
ali za vsako reklamo na vozilu. Za primer je dal vlakec, ki vozi skozi Bled in ima na samem vozilu 
več reklam. Ravno tako je spraševal, če nekdo iz drugega kraja naroči vozilo z reklamo in se vozi 
skozi Bled, do drugega kraja, ali mora isto plačati takso, ko se pelje skozi Bled, kjer gre v bistvu 
za tranzit.  
Opredelitev oz. pojasnilo: upoštevano, določba je bila zaradi nedefiniranosti umaknjena oziroma 
črtana; 
-predlagal je, da se točke in plačila bolj podrobno definirajo in tudi predlagal, če nekdo pripravlja 
promocijo Bleda, da se temu ne zaračuna takse.  
Opredelitev oz. pojasnilo: upoštevano, posamezne taksne osnove so bile podrobneje definirane. 
Načini plačila so definirani v 6. in 7. členu odloka.  

 
Pripravila:  
Aleksandra Žumer, Občina Bled 
 


