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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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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
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zbirka dokumentarnega gradiva
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