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K 6. TOeKr
Datum: 10.04.2018
OBEINSK] SVET
OBEINE PODEETRTEK
ZADEVA: Predlog Odloka o turistidni taksi v
toeki dnevnega reda

Obiini PodEetrtek - obrazloiitev

k 6.

I. UVOD IN OBRAZLOZITEV
15. marca 2018 je zatel vel.jati nov Zakon

o spod bu1anlu ruzvoia turizma (ZSRT-1), ki prina5a kar
nekaj novosti. Le ta med drugim obeinam tudi nalaga obveznost, da v treh mesecih po uveljavitvi
ZSRT-1, to je do 15. junija 2018 uskladro splosne akte, s katerimi doloeajo turistieno takso. Obdine
lahko po novem doloeUo turisti6no takso v znesku do 2,5 EUR. Novost pa je tudi promocijska taksa, ki
se obraduna poleg turistione takse in znasa 25% turisticne takse. Promocijska taksa je namenjena
dodatnemu sofinanciranju Slovenske turistiene organizacije (STO).
Nekaj sprememb je tudi na podroeju oprostitev. Polno turistidno takso namree po novem pladuie.io tudi

turisti v kampih (prej so placevali polovidno turistieno takso) in elani Planinske zveze Slovenije v
planinskih postojankah (TT jim po starem zakonu ni bilo potrebno pladati). Dodatno nov zakon
opredeljuje starostno omejitev pri polovicnem pladilu turisticne takse za turiste, ki bodo za svojo
prenoeitev izbrali nastaniweni obrat, kije vkljuaen v mednarodno mreZo mladinskih prenoei5e IYHF.
ZSRT-1 tudi bolj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plaeila turisticne takse iz naslova
dikcije )ueenci, dijaki in Studenti ter njihovi vodje oziroma mentor.,i, ki so udelezenci strokovnih
ekskuzrj in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno - izobrazevalne
ustanove in so doloaene z letnim delovnim naertom v okviru javno veljavnega vzgojnoizobrazevalnega ali studlskega programa( - slednie velja izkljueno za vzgolno izobrazevalne
ustanove (vrtce, OS, glasbene Sole, srednje Sole, fakultete... ).
Dodatno pa med zavezance za oprostitev plaeila turistiene takse ZSRT-1 opredeljuje osebe do 18.
leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so udelezenci letovanj, kijih organizirEo drustva, kijim je bil

podeljen status pravne osebe v javnem interesu. Veljavnost odloebe o dodelitvi statusa v .iavnem
interesu je tako pred oprostitvijo turistione takse dolzan preveriti ponudnik nastanitvene dejavnosti.
Obcine sicer lahko v svojem odloku, glede na svoje cilje, dodatno dolocijo zavezance, ki bodo delezni
oprostitve, a v tem predlogu ostajamo le pri oprostitvah, ki so navedene v samem zakonu (ZSRT-I).
Neka.i sprememb je tudi pri taksi, ki
turistiCna taksa.

jo placujejo lastniki poeitniskih his in stanovanj - letna pavsalne

Na obmodju Obeine Podeetrtek se po sedaj veljavnem odloku pavsalna turistiena taksa

ni

obraounavala in se le ta tudi v prihodnje za enkrat ne predvideva.
II. FINANENE POSLEDICE
Finanene posledice predlagani odlok prinasa od julija 2018 dalje. Po doslej veljavnem odloku znasa
turistiena taksa za prenoeitev na osebo na dan 1,25 €, v primeru, koje zavezanec za plaeilo turisticne

takse upravieen do plaeila turistiene takse v visini 50 odstotkov, le-ta znasa 0,63 eurov za prenoditev
na osebo na dan.

600/0, posledidno to pomeni tudi tolik5en dvig
(turisticna
taksa), seveda ob nespremenjenem
proracunska postavka Krajevne takse

Ta predlog odloka prinaSa dvig turisti6ne takse za

-

prihodkov

stevilu noeitev gostov.
Poteg turistidne takse pa drzavljani RS in tujci, ki prenocujejo v nastanitvenih obratih od 1.1.2019 dalje

hkrati s plaeilom za prenoeevanje plaeajo tudi promocijsko takso. Le ta se obraeuna poleg turistidne
takse in znasa 25 odstotkov zneska obracunane turistiene takse.

Promocijska taksa ni prihodek obeinskega proraeuna, nastanitveni obrati jo pobirajo in odvajajo v
imenu in za raeun nacionalne turistiene organizaci.je za nadrtovanje in izvajanje tflenja celovite
turisticne ponudbe Slovenije, javne agencije (Slovenska turistiena organizacija).
Pavsalna turisticna taksa po sedaj veljavnem odloku se ne pobira in se zaenkrat ne predvideva tudi v
predlogu novega odloka.
Besedilo osnutka odloka je bilo predstavljeno in so ga obravnavali elani Odbora za turizem na seji dne
09. 04. 2018 (zapisnik prilozen)

dlog Odloka o turistidni

Obiinskemu svetu se predlaga, da obravnava in sprei
taksi v Obdini Podaetrtek, v prvi obravnavi.
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K 6. TOeKt
Stevilka:
Datum:

Na podlagi 17. dlena Statuta ob6ine Poddetrtek (Uradni list RS,5t.54/2010,1712016),ie
. sprejel naslednji
Ob6inski svet Obdine Poddetrtek na ... redni seji dne

..

SKLEP
ObEinski svet Obdine Podietrtek spreime predlog Odloka o turistiEni taksi v Obdini
Poddetrtek, v pwi obravnavi.

Zupan
Ob6ine Poddetrtek
Peter Misja

VROEITI:
zbirka dokumentarnega gradiva

-

III. OSNUTEK ODLOKA

Na podlagi 't3., 17. in 50. dlena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS'

5t.

13/18), 2E. 6lena Zakona o tokatni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - Uradno prediS.eno
besedilo 2, 76108, 79tO9, 51110, 40112 ZUJF in 14115 - ZUUJFO) in 17. dlena Statuta
ob6ine Poddetrtek (uradni list RS,5t. 5412010, 1712}',16),je Obdinski svet obdine Pod6etrtek
na ..... redni seji dne ....... sprejel naslednji

-

ODLOK
O TURISNENI TAKSI V OBEINI PODEETRTEK
SPLOSNE DOLOEBE

t.

'l

. dlen
(vsebina)

(1) Odlok o turistiini taksi v Ob6ini Poddetrtek (v nadaljevanju: odlok) doloda:
- zavezance za pla6ilo, oprostitve ter viaino turistidne in promocijske takse,

-

nadin pladevanja turistidne takse,
nadin vodenja evidence turisti6ne in promocuske takse,
nadzor in kazenske dolodbe.

(2) Odlok velja na turistidnem obmodju,

ki

geografsko zaokroa$e obmodje obdine

Poddetrtek.

2.

dlen
(pristojnost)

Za izvajanje tega odloka je pristojna obcinska uprava

il.

ZAVEZANCI ZA PLAEILO, OPROSTITVE TER USINA TURISTIENE IN
PROMOCIJSKE TAKSE

3.

dlen
(zavezanci)

Zavezanci za plaeilo turistidne takse so:
drZavljani Republike Slovenije in tujci, ki prenodujejo v nastanitvenem obratu, ki jih
opredeljuje Zakon o spodbujanju razvqa lurizma (Uradni list RS, 5t. 13/18) (v
nadaljevanju: ZSRT-1 ).

-

4.

alen
(viSina turistiane takse)

(1) Turisticna taksa za prenoeitev na osebo na dan znasa 2,00 eurov, na osnovi slednje
znasa promociJska taksa 0,50 eurov, skupna visina obeh taks znasa 2,50 eurov na
osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za placilo turistiene takse upravieen do placila turistiene
takse v visini 50 odstotkov, le-ta znasa 1,00 eurov za prenoaitev na osebo na dan, na
osnovi slednje znasa promoci.iska taksa 0,25 eurov, skupna visina obeh taks znasa
1 ,25 eurov na osebo na dan.

je opredeljena s tem dlenom odloka, se spremeni v
sorazmerni visini, kot se zviSa znesek turisticne takse, ki jo uskladi Vlada Republike
Slovenije v skladu s detrtim odstavkom 17. elena ZSRT-l. Spremembo obeina objavi

(3) Visina turistione takse, ki

3

na svoiih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistiene in promocijske
takse.

5.

elen

(dokazila in vloga za oprostitev)

(1) Kot dokazilo za oprostitev plaeila turistiene takse za ueence, diiake in studente ter njihove
vodje oziroma mentorje, za udelezbo na strokovnih ekskuzUah in podobn,h oblikah dela, ki.1ih
izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobrazevalne ustianove, se Stejejo tiste vzgojnoizobrazevalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, kije objavljen na spletni strani
ministrstva pristojnega za izobtalevanie. Nastanitveni obrat pred oprostitvrjo plaeila preveri ali
je vzgojno-izobrazevalna ustanove na seznamu in sledenje vpise v evidenco iz 7. elena tega
odloka.

(2) Do oprostitve placila turistiene takse so v skladu s sesto alinejo prvega odstavka 18. dlena

ZSRT-1 upravidene tiste osebe, ki se udelezijo letovanj, ki jih organizira drustvo, ki delujejo v
javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep/odlodba pristojnega organa,
ki je druStvu dodelilo tak status in katerega sklep/odloeba je vel.iaven na dan korisdenja
prenoeitev. Nastaniweni obrat pred oprostitvijo plaeila turisticne takse, preveri vel.iavnost
takega sklepa/odlo6be in slednje vpise v evidenco iz 7 . ebna tega odloka.

(3) Do 50 odstotne oprostitve plaaila turistiene takse so v skladu z drugo alinejo drugega
odstavka 18. alena ZSRT-1 upravieene zgolj tiste osebe, ki so stare3 ode 18. do 30. let, ki
prenooujejo v nastanitvenih obratih, ki so vkljueeni v mednarodno mrezo mladinskih prenoeisc
(IYHF), katerih clanstvo za Slovenijo vodi Popotnisko zdruzenje Slovenije na svojih spletnih
straneh.

III.

NAEIN PLAEEVANJA TURISTIENE TAKSE

6.

6len

(plaeilo turistidne in promocijske takse)

Turisticno in promocrsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. elena tega odloka zavezanci iz prve
alineje 3. alena tega odloka nakazejo na poseben raeun obeine Podeetrtek in na predpisan nadin, kije
objavljen na spletnih straneh obaine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

IV.

VODENJE EVIDECE TURISTIENE IN PROMOCIJSKE TAKSE

7.

elen

(evidenca turistiene takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki

posamezniki,

sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenoeevanje moralo voditi evidenco o
turistiani taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki
ure;a prijavo prebivaliSea.

(2)

Evidenca turisticne takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje Se:
podatek o Stevilu prenoeitev posameznega gosta,
skupno vsoto pobrane turistidne takse za posameznega gosta;
skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
de je oseba oproseena plaeila celotne ali dela turistidne takse, mora biti v evidenci vpisan
razlog oprostitve.

(3) Podatki v evidenci turistiene takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo
se lahko v lizidni ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistidne takse morajo biti za vsakega posameznega gosta
izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenodevanja.

1

(5) Osebe iz prvega odstavka tega 6lena evidenco turistlene takse voduo elektronsko ali
rocno

V.

NADZOR IN KAZENSKE DOLOEBE

8.

elen

(nadzo0

(1) Medobcinski inspektorat in redarstvo, kot obeinski inspekcuski organ, je pristojen za
nadzor nad izvajanjem tega odloka.

(2) Ce pristojni inspektor pri opravljanju nalog inspekcijskega nadzora ugotovi, da so
krsena doloeila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravuo v
roku, ki ga dolodi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo
nepravilnosti.

L

elen

(kazenske doloebe)

(1) Z globo 2,000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turisticne takse
skladno s 7. elenom tega odloka.

(2) Z globo 500 eurov

se za prekrSek iz prvega odstavka tega elena kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 eurov se za prekGek iz prvega odstavka tega elana kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 eurov

se za prekriek iz prvega odstavka tega elena kaznuje fiziena
oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenoeevanje.

VI.

PREHODNE IN KONdNE DOLOEBE

10. dlen
(prenehanje vel.iavnosti predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistidni taksi v Obdinl
Podeetrtek (Uradni list, st. 55/2005, 13712006\.

11. elen
(uveljavitev nove turistiene takse)

(1) Do 30. 06. 2018 se zaracunava turistieno takso za prenooevanje, kot.jo

opredelJuje

Odlok o turisticni taksi v Obdini Poddetrtek (Uradni list, St. 55/2005, 137/2006), od 01.
07 . 2018 dalje pa se za visino turistiene takse uporablja doloaila tega odloka in od 01 .
01. 2019 se doloeila tega odloka uporabljajo za predpisano promocijsko takso.
12. Clen
(zaeetek veljavnosti)
Ta odlok zaene veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Stevilka:
Podeetrtek. dne

Zupan
Obeine Podeetrtek
Peter Misja
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l( 6l&Kt
ZAPISNIK

2.

seje Odbora za tu.izem, ki je bila v ponedeljek, dne 09. 04. 2018 ob 19.00 uri v sejni
sobi Obdine Poddetrtek.

PRISOTNI. mag. Darija Straus Trunk, mag. Marko Jurak, Sabina Pavdnik
OSTALI PRISOTNI. Zupan Peter Misja, Magda Jurjec
OPR. ODSOTNI: Nada Kodrin, Ema Gaj5t

Predsednica odbora mag. Darija Straus Trunk je pozdravila prisotne in podala v razptavo
predlog dnevnega reda.
Brez rczptave in soglasno je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Potrditev zapisnika 'l. seje odbora za turizem
Obravnava osnutka Odloka o turistiEni taksi v Obiini Podietrtek
Razno

K 1. toeki
dlani odbora so z vabilom za sklic 2. seje prejeli tudi zapisnik 1. seje odbora za turizem
Brcz rczprave in soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik l. seje Odbora za turizem.
K 2. toiki
Zupan 1e podal uvodno obrazlo2itev in povedal, da je marca letos pridel veljati nov Zakon o
spodbujanju razvoja turizma, ki prinasa kar nekaj novosti. Med drugim obdinam nalaga
obveznost, da v treh mesecih po uveljavitvi zakona, to je do 1 5. junija 2018 uskladijo sploSne
akte, s katerimi dolodajo turistidno takso. Ob6ine lahko po novem dolodijo turistidno takso v
znesku do 2,50 EUR. Novost pa je tudi promocijska taksa, ki se obraduna poleg turistidne
takse in znai;a 25 % turistiine takse in je namenjena dodatnemu sofinanciranju Slovenske
turisticne organizacije (STO). Glede pavsalne turistidne takse pa je dejal, da se na obmodju
Obdine Poddetrtek po sedaj veljavnem odloku pavsalna turistidna taksa ni obradunavala in
predlagal, da se zaenkrat le ta tudi v prihodnje ne predvidi oziroma se bo uvedla po tem, ko
bo predhodno vzpostavljena baza podatkov lastnikov poditni5kih stanovanj in poditni5kih hi5.

V osnutku odloka se predlaga turistidna taksa za preno6itev na osebo na dan 2,00 EUR in na
osnovi slednje bi zna5ala promocijska taksa 0,50 EUR. Nova viSina turistidne takse bi se
pricela zaradunavati s 01. julijem letos, promocijska pa s 01. januarjem 2019. Povedal je 5e,
da bodo na podoben nadin placito turistidne takse uredili tudi po drugih obdinah.
Razprava:
Prisotni so bili mnenja, da je prav, da ni prevelikih razlik glede ureditve le{ega po nam
bliznjih obcinah. Prav tako so se strinjali, da se zaenkrat ne uvede pladilo pavSalne turistidne
takse.
Po razpravi so 6lani odbora soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Ctani odbora so potrdili predlog Odloka o turistiEni taksi v Obcini Podietrtek,

s tem da se zaenkrat ne uvede pladilo pavsalne turisticne takse in da se turisticna
taksa pridne zara6unavati 01. 07. 2018.
K 3. todki
Razprave ni bilo.
Seia je bila zaklju6ena ob 19.40 uri.

Zapisala
Magda Jurjec

Predsednica odbora
mag. Darija Straus Trunk, l. r

