Občina Miren-Kostanjevica
Občinski svet
Na podlagi 23. do 32. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS št.
2/2004) in 9. členom Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. list RS št. 112/2007) je
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 10. seji dne 18.03.2008 sprejel

ODLOK
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina turistične
takse v Občini Miren-Kostanjevica, oprostitve plačila, način pobiranja, poročanja in
nakazovanja ter nadzor nad pobiranjem turistične takse.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike
Slovenije in tujci (v nadaljevanju: turisti), ki v turističnem območju izven svojega
stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v registriranem
nastanitvenem objektu.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine. Pobira se z namenom, da se poravnajo stroški,
ki nastajajo pri posredovanju brezplačnih ugodnosti in storitev turistom, ki se jim ob
vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. To so predvsem:
- turistične informacije,
- ustrezna turistična prometna signalizacija,
- promocijska gradiva (pisna, audiovizualna, itd.) ter druga sredstva za
promocijo turistične ponudbe,
- razne prireditve,
- vzdrževanje in urejanje zelenic, parkov, cvetličnih nasadov, tematskih poti in
drugih javnih površin, ki so namenjene turistični ponudbi, programom urejanja
okolja, ki jih izvajajo turistična in okolje-varstvena društva,
- spodbujanje lokalnih prebivalcev za sodelovanje pri dejavnostih za
spodbujanje in pospeševanje turizma,
- druge naložbe na področju turizma v občini, v skladu z programom razvoja
turizma.
II.

VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

4. člen
Turistična taksa se določa v točkah, v razponu od 3 do 11 točk.
Za območje Občine Miren-Kostanjevica se določi turistična taksa v višini 8 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo
točke. Vrednost točke določi Vlada Republike Slovenije in jo usklajuje na podlagi
gibanja cen življenjskih potrebščin.

5. člen
Višina turistične takse je določena z upoštevanjem vrste turističnih gostinskih obratov
v občini in obsega ugodnosti in storitev, ki jih občina brezplačno nudi turistom.
III: OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
- otroci do 7. leta starosti,
- invalidne osebe, na podlagi ustrezne odločbe, izvedeniškega mnenja ali
članske izkaznice invalidske organizacije,
- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci
vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo
društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti
v okviru svojih rednih aktivnosti,
- otroci in mladostniki s posebnimi potrebami na podlagi predložitve ustrezne
odločbe
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več
kot 30 dni,
- člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne
članske izkaznice,
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih
prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
- turisti v kampih.
7. člen
Občina lahko dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila
turistične takse.
III.

POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE

8. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki/ce posamezniki/ce,
sobodajalci/ke in kmetje/ice in društva , ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo
pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za
prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za
prenočevanje.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka morajo, najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec, pobrano turistično takso nakazati na posebni račun občine, št. SI 56 012758884750011 ter občini
oz. Turistično Informacijskemu Centru in pristojnemu
davčnemu organu predložiti mesečno poročilo.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
- naziv, naslov, davčno številko pravne ali fizične osebe, društva oziroma
nastanitvene zmogljivosti,
- obdobje na katero se poročilo nanaša,
- število sob, apartmajev oziroma ležišč,
- število domačih ali tujih gostov in prenočitev,
- število oseb in prenočitev, ki so uveljavljali oprostitve in olajšave v skladu z 6.
členom tega odloga,
- znesek plačane takse za obdobje na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo osebe iz 7. člena odloka posredovati
občini na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
Osebe iz 7. člena tega odloka morajo, v skladu z 31. členom Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Ur. list RS št. 2/2004), voditi evidenco o turistični taksi ter morebitnih
oprostitvah in razlogih za oprostitve.
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja
pristojen davčni organ.
Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil in
pristojnosti.
IV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju
razvoja turizma (Ur. list RS št. 2/2004).
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Miren-Kostanjevica prenehajo uporabljati
določbe Odloka o višini turistične takse v MONG (Uradno glasilo 15/98).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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