Miren, 10. marec 2008
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

Obrazložitev predloga
ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA
1. Zakonska podlaga za sprejem pravilnika:
Pravna podlaga je Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/2004), s
Občina Miren-Kostanjevica tega odloka še nima, uporabljal se je Odlok o turistični
taksi Mestne Občine Nova Gorica.
2. Razlogi za sprejem pravilnika:
Ponudniki prenočišč se v občini Miren-Kostanjevica v zadnjem letu povečujejo in
zato je skrajni rok, da se zadev normativno uredi in vodi ustrezna evidenca. Glede
na dogajanje v občini je tudi v prihodnje pričakovati povečano ponudbo
prenočitvenih zmogljivosti.
Poslovanje ponudnikov prenočišč ter ustrezno
odvajanje prispevkov in davkov kontrolira tudi davčna uprava in to je še dodaten
razlog, da to področje pravilno in ažurno uredimo.
Predlog odloka je obravnaval in izglasoval pozitivno mnenje za sprejem na
občinskem svetu odbor za turizem na svoji 5. seji 31.1.2008.
3. Kratka razlaga pravilnika:
Odlok je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju turizma (Ur.list RS, št.
2/2004). V odloku je definirana turistična taksa kot prihodek občinskega
proračuna, ki se namenja kot vir financiranja za spodbujanje razvoja turizma v
občini. Višina se določa tudi na podlagi zakona, v razponu od 3 do 11 točk.
Višino 8 točk smo določili v primerjavi z takso v sosednjih občinah torej primerjava
z Turistično destinacijo Kras in Smaragdna pot. Taksa pa se računa tako, da se
število točk, sprejeto na občinskem svetu, pomnoži v vrednostjo točke, ki jo
sprejme Vlada RS in jo lahko enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen
življenjskih potrebščin. Od 01.01.2007 znaša vrednost točke 0,0918 €.
Z odlokom se opredeljuje še oprostitve plačila, postopek pobiranja in odvajanja ter
tudi nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse.
4. Ocena finančnih posledic sprejema pravilnika:
Prihodek iz tega naslova je znašal v letu 2007 6.753,99 €. V letu 2008
pričakujemo povišanje teh prihodkov za nekaj procentov.
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