OBČINA MENGEŠ

Številka:
Datum:

Slovenska cesta 30

1234 Mengeš,
SLOVENIJA

tel.: +386 (0)1 723 70 81
fax: +386 (0)1 723 89 81
e-mail:
obcina.menges@menges.si

9000-4/2018-3
6.7.2018

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:
PRAVNA PODLAGA:

ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MENGEŠ – druga obravnava
13., 17. in 50. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
13/18) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št.
1/15)

PRIPRAVLJAVEC:

Marko Kocjan, občinska uprava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Marko Kocjan, občinska uprava

PRILOGA:
-

Predlog Odloka o turistični taksi v občini Mengeš

OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Mengeš, je na svoji 25. redni seji dne 17. maja 2018 sprejel Odlok o turistični taksi v
občini Mengeš v predlaganem besedilu v prvi obravnavi. Kljub pripombi dveh članov Občinskega sveta,
Odloka o turistični taksi v občini Mengeš nismo spreminjali, saj se le ta sprejema v enakem besedilu v treh
Občinah in je bil predhodno tudi usklajen z vsemi tremi Občinami in Medobčinskim inšpektoratom in
redarstvom občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE IN KORISTI:
V kolikor bo sprejeta predlagana višina turistične takse, to pomeni 4,35 % višje prihodke iz naslova turistične
takse v občinskem proračunu. Promocijska taksa, ki se bo začela pobirati s 1.1.2019 pa se bo v celotni višini
odvajala STO-ju.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o turistični taksi v občini Mengeš.
Franc Jerič, župan
PREGLEDALA:
Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave

predlog odloka

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 17. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš, na svoji
________ redni seji dne ________sprejel
ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MENGEŠ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem odlokom se v občini Mengeš določa višina turistične in promocijske takse, način plačevanja
turistične in promocijske takse, način vodenja evidence turistične in promocijske takse ter nadzor nad
izpolnjevanjem obveznosti zavezancev za plačilo turistične takse.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine Mengeš.
2. člen
(pomen izrazov)
Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku imajo enak pomen kot jih določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja
turizma.
II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
3. člen
(višina turistične takse)
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 evrov, na osnovi slednje znaša promocijska
taksa 0,30 evrov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 evrov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50
odstotkov, le-ta znaša 0,60 evrov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa
0,15 evrov, skupna višina obeh taks znaša 0,75 evrov na osebo na dan.

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka zavezanci nakažejo na
poseben račun Občine Mengeš in na predpisan način, ki je objavljen na spletni strani Občine Mengeš, do
25. dne v mesecu za pretekli mesec.

IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
5. člen
(evidenca turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki
sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi. Evidenca se lahko vodi na
podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
- skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta;
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog
oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični
ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje
zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR
6. člen
(nadzor)
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Trzin,
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, kot občinski inšpekcijski organ.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila 4. in 5.
člena tega odloka, odredi, da se ugotovljene nepravilnosti odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi
druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o turistični taksi v Občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 10/07) in Sklep o določitvi višine turistične takse za območje občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 10/07).
8. člen
(uveljavitev nove turistične in promocijske takse)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka se začne obračunavati višina turistične takse skladno s tretjim členom
tega odloka.
(2) Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse se začne izvajati 1. januarja 2019.

9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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