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Zadeva:  JAVNA RAZGRNITEV predloga Odloka o turistični taksi v 
Občini Miklavž na Dravskem polju  
 
 
Vsebina: Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Miklavž na 

Dravskem polju – (dopolnjen osnutek s prve 
obravnave na Občinskem svetu) 

 
Gradivo predlaga:  Leo Kremžar, univ.dipl.nov., župan 
 
Gradivo pripravil:  Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju 
 
Obrazložitve pripravila:  Renata Vučina Velički 
 
Vsebina gradiva:  - predlog sklepa 

- obrazložitev 
- predlog Odloka o turistični taksi v Občini Miklavž na 

Dravskem polju  
 
 
Potek javne razgrnitve:  
 
Gradivo predloga Odloka o turistični taksi v Občini Miklavž na Dravskem 
polju je 30 dni javno razgrnjeno na spletni strani Občine Miklavž na 
Dravskem polju in v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju ter na 
vpogled v času uradnih ur - vsak ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure 
ter v sredo od 14. do 16. ure. Informacije lahko zainteresirani dobijo na 
Občini Miklavž na Dravskem polju v času uradnih ur.  
V okviru javne razgrnitve lahko k predlaganemu splošnemu aktu javnost 
poda pripombe in predloge. Pripombe se lahko posredujejo pisno ali po 
elektronski pošti na Občino Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 
Miklavž na Dravskem polju. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan 
razgrnitve, to je 10.11.2017.  
 
 
                                    ŽUPAN 
                                                                    Leo Kremžar, univ.dipl.nov. 
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1. SPLOŠNO O RAZLOGIH ZA SPREJEM ODLOKA: 
 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) med drugim ureja tudi določanje 
turistične takse (TT), ki je pristojbina za prenočevanje turistov v nastanitvenih 
objektih. Zavezancem za plačilo turistične takse so v turističnem območju na voljo 
določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne 
zaračunavajo posebej. Plačati jo morajo državljani Republike Slovenije in tujci, ki 
v turističnem območju, izven svojega stalnega prebivališča prenočujejo v 
nastanitvenem objektu. Turistična taksa se plača hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje, pa tudi v primeru, če so turisti deležni brezplačne storitve za 
prenočevanje.  
 
2. PRAVNE PODLAGE  

• Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Uradni list RS, št. 2/2004, 
57/2012 in 17/2015), 

• Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17).  
 
Skladno z navedenim smo pripravili predlog Odloka o turistični taksi v Občini 
Miklavž na Dravskem polju za prvo obravnavo, s katerim sledimo določilom 
zakona o spodbujanju razvoja turizma.  
 
Občinski svet Občine na Dravskem polju je v prvi obravnavi sprejel predlog 
odloka z naslednjima dopolnitvama: 

• besedilo 2. člena predloga odloka se dopolni z definicijo uporabljenih 
pojmov, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

• predlagana višina točke za obračun turistične takse v znesku 8 točk se 
zniža na 5 točk. 

 
V drugi obravnavi bo obravnavan predlog odloka z upoštevanima predlogoma iz 
prve obravnave, ki sta že vključena v ta – javno razgrnjen osnutek.  
 
 
4. SODELOVANJE JAVNOSTI  
 
V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju je 
predlog Odloka o turistični taksi v Občini Miklavž na Dravskem polju javno 
razgrnjen za 30 dni na spletni strani občine in v tem času lahko javnost poda 
pripombe ter predloge.  
 

3. PREDVIDENE FINANČNE POSLEDICE PREDLOGA ODKLOKA  
 
Turistična taksa je namenski vir financiranja za spodbujanje razvoja turizma v 
občini.  
 
Naloga občine v zvezi s turistično takso je predvsem v določitvi višine turistične 
takse, ki se določa v točkah (v razponu od 3 do 11 točk).  
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Na podlagi analize turistične infrastrukture, obsega in ugodnosti brezplačnih 
storitev v občini, primerjalne analize z okoliškimi občinami ter predlagano 
spremembo višine točke v prvi obravnavi, se predlaga turistična taksa v višini 5 
točk.  
 
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo 
točke. Vrednost točke je določena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Na 
podlagi tega zakona lahko Vlada RS enkrat letno uskladi vrednost točke na 
podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Na podlagi Sklepa o uskladitvi 
vrednosti točke turistične takse (Uradni listi RS št. 25/2014) od 1. januarja 2015 
vrednost točke znaša 0,115 eur.  
  
 
 
 
   
Pripravila: 
Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.  
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Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 
2/2004, 57/2012 in 17/2015) in 14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem 
polju (MUV, št. 24/15 in 16/17) je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem 
polju na ___________ redni seji dne __________ sprejel 
 
 

O D L O K  
o turistični taksi v Občini Miklavž na Dravskem polju 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen  
 

S tem odlokom, se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina 
turistične takse, način porabe sredstev turistične takse, oprostitve plačila 
turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, mesečno 
poročilo, nadzor nad pobiranjem turistične takse in kazenske določbe.  
 

2. člen  
 

Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo naslednji pomen: 
• »Turistično območje«; je geografsko zaokroženo območje ene ali več 

občin, ki ponuja določen splet turističnih storitev oziroma integralni 
turistični proizvod (od storitev prenočevanja, prehrane, zabave, 
rekreacije do drugih storitev za prosti čas in drugih storitev), zaradi 
katerega ga turist oziroma turistka (v nadaljnjem besedilu: turist) izbere 
za svoj potovalni cilj. 

• »Turistična infrastruktura turističnega območja«; so vsi objekti za 
nastanitev in prehrano ter skupni objekti in naprave, ki omogočajo 
turistične aktivnosti (bazeni, smučišča, kongresne dvorane, ipd.). 

• »Skupna turistična infrastruktura turističnega območja«; obsega le 
skupne objekte in naprave, ki omogočajo turistične aktivnosti. 

• »Urejanje prebivalcem prijaznejšega okolja«; so investicije v izgradnjo 
in obnovo objektov splošne infrastrukture na turističnem območju, 
katerih potrebna kapaciteta je večja zaradi turistov ter za urejanje 
drugih javnih površin, ki so dostopne tudi turistom. 

• »Turistična taksa«; je pristojbina za prenočevanje, s katero so 
zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve 
in ugodnosti , ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo 
posebej.  

• Za »nastanitveni objekt« se po tem odloku štejejo: hotel, motel, 
penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, prenočišče, 
turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, 
počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za 
oddajanje, privez v turističnem pristanišču in drugi objekti, ki so 
namenjeni za prenočevanje.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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• Za »počitniško hišo ali počitniško stanovanje« se po tem odloku šteje 
vsak objekt ali stanovanje, ki se uporablja sezonsko ali občasno. 

• Za »stalni privez v turističnem pristanišču« se po tem odloku šteje 
privez v turističnem pristanišču, ki se uporablja na temelju zakupne 
pogodbe, sklenjene za obdobje enega leta. 

• Za »stanovanjsko površino objekta« se po tem odloku šteje 
stanovanjska površina v skladu s predpisi o stavbnih zemljiščih. 

 
 

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE  
 

3. člen  
 

Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju 
Občine Miklavž na Dravskem polju, izven svojega stalnega prebivališča 
uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju turisti) v nastanitvenem 
objektu.  
 

4. člen  
 

Turisti plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. 
Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za 
prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.  
 
 

III. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE  
 

5. člen  
 

Višina turistične takse se določa v točkah. Višina turistične takse na območju 
Občine Miklavž na Dravskem polju znaša 5 točk. 

Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z 
vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.  
 
 

IV. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE  
 

6. člen  
 

Turistična taksa je namenski prihodek proračuna Občine Miklavž na Dravskem 
polju.  

Poraba sredstev turistične takse se določi s proračunom, za dejavnosti in 
storitve, določene z zakonom.  
 
 

V. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE  
 

7. člen  
 

Plačila turistične takse so oproščeni: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#II.%C2%A0ZAVEZANCI%C2%A0ZA%C2%A0PLA%C4%8CILO%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#II.%C2%A0ZAVEZANCI%C2%A0ZA%C2%A0PLA%C4%8CILO%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#III.%C2%A0VI%C5%A0INA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#III.%C2%A0VI%C5%A0INA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#IV.%C2%A0NA%C4%8CIN%C2%A0PORABE%C2%A0SREDSTEV%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#IV.%C2%A0NA%C4%8CIN%C2%A0PORABE%C2%A0SREDSTEV%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#V.%C2%A0OPROSTITVE%C2%A0PLA%C4%8CILA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#V.%C2%A0OPROSTITVE%C2%A0PLA%C4%8CILA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
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• otroci do 7. leta starosti, 
• osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,  
• osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz 

katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana 
invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma 
izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti 
oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske 
organizacije, 

• otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva 
razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

• učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci 
vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi 
organizirajo društva in vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in 
druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti, 

• dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih, 
• 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 turistične takse, 
• 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 in  
• turisti v kampih.  

 
8. člen  

 
Plačila turistične takse so lahko oproščeni organizatorji in aktivni udeleženci 

mednarodnih in medobčinskih prireditev, katerih nočitev plača organizator in 
imajo pomen za turistično promocijo Občine Miklavž na Dravskem polju. 

Sklep o oprostitvi plačila turistične takse, na podlagi pisne vloge organizatorja, 
izda župan Občine Miklavž na Dravskem polju.  
 

9. člen  
 

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan 
razlog oprostitve iz 7. in 8. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v 12. členu 
tega odloka.  
 
 

VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE, 
MESEČNO POROČILO  

 
10. člen  

 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, 

sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati 
turistično takso v imenu in za račun Občine Miklavž na Dravskem polju hkrati s 
plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#9.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#9.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#VI.%C2%A0POSTOPEK%C2%A0POBIRANJA%C2%A0IN%C2%A0ODVAJANJA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE,%C2%A0MESE%C4%8CNO%C2%A0PORO%C4%8CILO
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#VI.%C2%A0POSTOPEK%C2%A0POBIRANJA%C2%A0IN%C2%A0ODVAJANJA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE,%C2%A0MESE%C4%8CNO%C2%A0PORO%C4%8CILO
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#VI.%C2%A0POSTOPEK%C2%A0POBIRANJA%C2%A0IN%C2%A0ODVAJANJA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE,%C2%A0MESE%C4%8CNO%C2%A0PORO%C4%8CILO
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#VI.%C2%A0POSTOPEK%C2%A0POBIRANJA%C2%A0IN%C2%A0ODVAJANJA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE,%C2%A0MESE%C4%8CNO%C2%A0PORO%C4%8CILO
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
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Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za 
prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za 
prenočevanje.  
 

11. člen  
 

Osebe iz 10. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne 
v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. 

Osebe iz 10. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne 
predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega 
mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.  

Mesečno poročilo se oddaja na predpisanem obrazcu »Poročilo o plačani 
turistični taksi«, ki je priloga temu odloku in je objavljen na spletni strani 
www.miklavz.si. Poročilo se občini oddaja po pošti na naslov Občina Miklavž na 
Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju ali po elektronski 
pošti na obcina.miklavz@miklavz.si.  
 
 

VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE  
 

12. člen  
 

Osebe iz 10. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se 
vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz 
evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi prebivališča določenih podatkov, 
razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.  
 

13. člen  
 

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc 
opravlja pristojni davčni organ in pristojni občinski inšpekcijski organ.  
 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE  
 

14. člen  
 

Kazenske določbe se uporabljajo v skladu z določili Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma.  
 
 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

15. člen  
 

Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb določb Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma postale posamezne določbe tega odloka neskladne 
z zakonom, se uporabljajo neposredno določbe Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma.  
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#11.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#11.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#VII.%C2%A0NADZOR%C2%A0NAD%C2%A0POBIRANJEM%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#VII.%C2%A0NADZOR%C2%A0NAD%C2%A0POBIRANJEM%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#12.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#12.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#13.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#13.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#VIII.%C2%A0KAZENSKE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#VIII.%C2%A0KAZENSKE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#14.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#14.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#IX.%C2%A0PREHODNE%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#IX.%C2%A0PREHODNE%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#15.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#15.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#17.%C2%A0%C4%8Dlen
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16. člen  
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku. 

 
 

Priloga 1. Poročilo o plačani turistični taksi 
 
 
Datum:  
Številka:                                                                                     
 
 

        ŽUPAN 
                    OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

                                                                                Leo Kremžar, univ.dipl.nov. 
 
 
 
 
  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#17.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0290/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-kamnik/#17.%C2%A0%C4%8Dlen
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POROČILO O ŠTEVILU NOČITEV IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI 

 
ZA MESEC: ________________ LETO: _______________ 

 
 
1. PODATKI O ZAVEZANCU: 
 
    _____________________________    

(Ime pravne osebe, samostojnega podjetnika, sobodajalca, kmeta, društva, ki 

sprejema turiste za prenočevanje) 

            

(naslov / sedež: poštna številka, naselje, ulica, hišna številka): 
 
 _________               ______________    

(telefonska številka in e-pošta) 
 
____________________________  ____________________________ 

( davčna številka)     (matična številka) 
 
 
2. PODATKI O NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTIH: 
 
A) Število sob:  ____________  Število apartmajev: ____________  
 
B) Število ležišč:  ____________ Stalnih: ____________ 

 
začasnih:  ____________ 

 
3. PODATKI O NOČITVAH IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI: 
 

ZAVEZANCI ZA PLAČILO 
TURISTIČNE TAKSE: 

ŠTEVILO 
NOČITEV 

TURISTIČNA TAKSA 
NA NOČITEV 

SKUPAJ 

1. DOMAČI GOSTJE  0,58  

2. TUJI GOSTJE  0,58  

3. POLOVIČNA TAKSA *   0,29  

SKUPAJ  /  
* Turistično takso v višini 50 % plačujejo osebe od 7. do 18. leta starosti  in turisti v kampih. 
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4. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNI TAKSE** 
 

ZAVEZANCI (vpišite črko iz spodaj 
navedenih razlogov za oprostitev plačila): 

ŠTEVILO NOČITEV 

  

  

  
 
** Plačila turistične takse so oproščeni: 

A. otroci do 7. leta starosti, 
B. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,  
C. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je 

razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma 
telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije 
o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice 
invalidske organizacije, 

D. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje 
in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

E. učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-
izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in 
vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih 
aktivnosti, 

F. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih, 
G. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 

dni, 
H. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila 

turistične takse, 
I. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske 

izkaznice, 
J. organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, katerih 

nočitev plača organizator in imajo pomen za turistično promocijo Občine Miklavž na 
Dravskem polju. 

 
Rok za oddajo poročila in nakazilo turistične takse je do 25. v mesecu za pretekli 
mesec. Poročilo lahko oddate na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad 
izviri 6, 2204 Miklavž, lahko pa ga pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: 
obcina.miklavz@miklavz.si. 
 
 
Skupni znesek pobrane turistične takse se nakaže na TRR račun občine št.: 
SI56 01369-5693206203 sklic SI19-davčna številka zavezanca-07129. 
 
 
 
 
 
V                              , dne                                  Podpis: 
 
 
 
 
 

mailto:obcina.miklavz@miklavz.si
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