Predlog – 1.branje

Občina Kanal ob Soči
Občinski svet

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in
16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in
Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet na svoji seji dne ………………. sprejel
naslednji
ODLOK
o turistični taksi v Občini Kanal ob Soči

1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina krajevne turistične
takse v Občini Kanal ob Soči, oprostitve plačila, način pobiranja, poročanja in nakazovanja
ter nadzor nad pobiranjem turistične takse.
2. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci (v nadaljevanju: turisti), ki v
turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v
nastanitvenem objektu. Turist plača turistično takso skupaj s plačilom storitev za
prenočevanje, tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
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 ne
zaračunavajo posebej. To so predvsem:
- turistične informacije,
- ustrezna turistična prometna signalizacija,
- promocijska gradiva ter druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
- organizacija prireditev,
- vzdrževanje in urejanje zelenic, parkov, tematskih poti, in drugih javnih površin, ki so
namenjene turistični ponudbi,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri dejavnostih za spodbujanje in
pospeševanje turizma,
- druge storitve, ki se jih nudi turistom brezplačno.

4. člen
Višina turistične takse je določena z upoštevanjem vrste turističnih gostinskih obratov v
Občini Kanal ob Soči in obsega ugodnosti in storitev, ki jih občina brezplačno nudi turistom.
Za območje Občine Kanal ob Soči 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
Plačila turistične takse so oproščeni:
- otroci do 7. leta starosti,
- invalidne osebe na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
- učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno izobraževalnih programov, ki jih na
nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno izobraževalne ustanove ter
verske skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30
dni,
- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje
in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- turisti v kampih.
6. člen
Turistično takso morajo pobirati pravne osebe, podjetniki posamezniki, sobodajalci ter
kmetje, ki sprejemajo turiste za prenočevanje,v imenu in za račun občine hkrati s plačilom
storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Pobrano turistično takso se do 25. v mesecu za pretekli mesec nakazuje na poseben račun
občine Kanal ob Soči, št. 01244-4443206211, sklic 19 (vaša davčna številka) – 07129.
Prav tako so navedene osebe dolžne do 25. v mesecu za pretekli mesec predložiti občini
Kanal ob Soči in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti
razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo morajo pravne in
fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega
odloka.
7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni
davčni organ. Nadzor lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih
pooblastil in pristojnosti.
8. člen
9.
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04).
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Kanal ob Soči veljati prejšnji
Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Kanal ob Soči.
11. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po uradni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 0078-0001/2010-1
Datum: 15.4.2010
Župan
Andrej Maffi

Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, 5213 Kanal

POROČILO O PRENOČITVAH IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI
za _________________________
(navedite mesec in leto)

Pravna ali fizična oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje:
Naziv _________________________________________________________________
Naslov ________________________________________________________________
Število sob: __________, število apartmajev: _________, število ležišč: ____________
Število prenočitev skupaj za navedeno obdobje: __________, od tega domači: _______,
tuji: ________.
a) DOMAČI TURISTI (število)
turist

prenočitve

Slovenija

b) TUJI TURISTI (število)
prebivališče
turista
Albanija
Avstrija
Baltiške države
Belgija
Belorusija
Bolgarija
BIH
Češka
Danska
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Islandija
Italija
Luksemburg
Madžarska
Makedonija
Nemčija
Nizozemska

turist

prenočitve

prebivališče
turista
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Rusija
Slovaška
Španija
Švedska
Švica
Ukrajina
Velika Britanija
Druge evropske
države
Izrael
Japonska
Turčija
Kanada
ZDA
Avstralija
Nova Zelandija
Druge neevropske
države
Ostale države

turist

prenočitve

c) SKUPAJ
število gostov
domačih
tujih
Skupaj

št. turistov

št. prenočitev

d) PODATKI O TURISTIČNI TAKSI
struktura gostov

število
prenočitev

Vrednost turistične takse
(=število točk x vrednost
točke)

pobrana
turistična taksa

Gosti, zavezani plačati
celotno takso
Gosti, oproščeni plačila
takse do 50%
Gosti, oproščeni plačila
celotne takse
Skupni znesek pobrane turistične takse

Datum: ____________

Žig

Podpis: _______________

Obračunana in pobrana taksa se nakaže do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
transakcijski račun Občine Kanal ob Soči št.: 01244-4443206211, sklic 19 (vaša davčna
številka) - 07129.
Poročilo se pošlje:
- Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
- DURS, Davčni urad Nova Gorica, Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Gorica.

OPOMBA: na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04) in
Odloka o turistični taksi v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. …) znaša turistična taksa:
- celotna taksa = št. prenočitev x 8 točk x vrednost točke
- polovična taksa = (št. prenočitev x 8 točk x vrednost točke) / 2
Vrednost točke znaša 0,0918 EUR.

Obrazložitev:
Trenutno velja Odlok o krajevni in turistični taksi v Občini Kanal ob Soči, sprejet na seji
občinskega sveta leta 1999. Spremembe odloka so potrebne, saj se je spremenil Zakon, na
katerega se odlok sklicuje in sicer velja od leta 2004 dalje Zakon o spodbujanju razvoja
turizma (pred tem je veljal Zakon o turistični taksi). Zaradi lažje razumljivosti je pripravljen
celoten odlok na novo. Členi novega odloka so se uskladili z Zakonom o spodbujanju razvoja
turizma. V celoti je bil dodan 3. člen v odloku, ki določa dejavnosti in storitve v javnem
interesu, ki se sofinancirajo iz turistične takse.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme nov Odlok o turistični taksi v občini Kanal ob
Soči.

Župan
Andrej Maffi

