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Datum:

Na podlagi 17. dlena Statuta ob6ine Podcetrtek (Uradni list RS, St.5412010,1712016,
redni seji dne
3212018), je Obdinski svet Obdine Poddetrtek na
sprejel naslednji

SKLEP
Obdinski svet Ob6ine PodEetrtek sprejme predlog Odloka o turisti6nitaksiv Obdini
Pod6etrtek, v drugi obravnavi.

Zupan
Obdine Podcetrtek
Peter Misja
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zbirka dokumentarnega gradiva
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Datum: 29. 05.2018

OBEINSKI SVET
OBEINE PoDEETRTEK
Zadeva: Predlog Odloka o turistiEni taksi v ObEini Pod6etrtek

dnevnega reda

- obrazloiitev k 3. todki

Obdinski svet Obdine Poddetrtek je na 22. redni seji dne 19. 04. 2018 obravnaval in sprejel
predlog Odloka v prvi obravnavi, brez podanih pripomb in predlogov.

V easu med prvo in drugo obravnavo smo dne 07. 05. 2018 strani druZbe TERME OLIMIA
d. d. prejeli pisno pobudo, pro5njo in tudi ustne pobude ostalih ponudnikov, da se pridetek
obraduna turistidne takse po novem odloku zamakne za 2 meseca in tako pridne
obra6unavati s 01. 09.2018.
Po temeljitem razmisleku in prouditvi podane pobude, se od prve do druge obravnave
predlaga sprememba 1 1. dlena odloka, ki doloda, da se po sedaj veljavnem odloku turistidna
taksa obradunava do 31. 08. 2018, od 01. 09.2018 pa po novem odloku.
Ostala dolodila odloka se od prve do druge obravnave niso spremenila.

Ob6inskemu svetu se predlaga, da obravnava in spreime predlog Odloka o turistiEni

taksiv Ob6ini Pod6etrtek, v drugi obravnavi.
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Predlog - druga obravnava
Na podfagi 13., 17. in 50. dlena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 5t.
13118),29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 94/07 - Uradno predi5deno
besedilo 2,76108,79/09, 51/10, 40112 - ZUJF in 14115 - ZUUJFO) in 17. 6lena Statuta
Ob6ine Poddetrtek (Uradni list RS, 3t. 5412010, 1712016,3212018) je Obdinski svet obdine
Poddetrtek na ..... redni seji dne ........ sprejel naslednji

ODLOK
O TURISNENI TAKSI V OBcINI PODEETRTEK

I.

SPLOSNE DOLOEBE
1

. elen
(vsebina)

(1) Odlok o turistidni taksi v Obdini Pod6etrtek (v nadaljevanju: odlok) doloda:
- zavezance za pla6ilo, oprostitve ter vi5ino turistidne in promocijske takse,

-

nadin pladevanja turistiane takse,
nadin vodenja evidence turisti6ne in promocijske takse,
nadzor in kazenske dolo6be.

(2) Odlok velja na turisti6nem obmodju,

ki

geografsko zaokrol$e obmodje ob6ine

Poddetrtek.

2.

6len
(pristojnost)

Za izv4arye tega odloka je pristojna obdinska uprava

II.

ZAVEZANCI ZA PLACILO, OPROSTITVE TER VISINA TURISNENE IN
PROMOCIJSKE TAKSE

3.6len
(zavezanci)
Zavezanci za pladilo turistidne takse so:
drZavljani Republike Slovenije in tujci, ki prenodujejo v nastanitvenem obratu, ki jih
opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 5t. 13/18) (v
nadaljevanju: ZSRT-1 ).

-

4.

elen

(visina turistiene takse)

('l) Turistiona 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 plaeilo turistiene takse upravieen do plaeila turistiene
takse v visini 50 odstotkov, le-ta znasa 1,00 eurov za prenocitev na osebo na dan,
na osnovi slednje znasa promocUska taksa 0,25 eurov, skupna visina obeh taks
znasa 1,25 eurov na osebo na dan.

(3) Visina turistiene takse, ki je opredeljena s tem olenom odloka, se spremeni v
sorazmerni viSini, kot se zviSa znesek turistiene takse, kijo uskladi Vlada Republike
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v skladu s detrtim odstavkom 17. elena ZSRT-'I . Spremembo obdina
na
svojih spletnih straneh, kier opredeli tudi nov znesek turistiene in
objavi
Slovenije

promociiske takse.

5.

dlen
(dokazila za oprostitev)

(1) Kot dokazilo za oprostitev

plaaila turistiene takse za ucence, dUake in Studente ter njihove
vodje oziroma mentorje, za udelezbo na strokovnih ekskurzUah in podobnih oblikah dela, kijih

izvalaio na nepridobitni podlagi vzgojno-izobrazevalne ustanove, se Stejejo tiste vzgo.jnoizobrazevalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, kije objavljen na spletni strani
ministrstva pristojnega za izobtaaevanle. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plaeila preveri ali
je vzgojno-izobrazevalna ustanove na seznamu in sledenje vpise v evidenco iz 7. elena tega
odloka.

(2) Do oprostitve pladila turistidne takse so v skladu s Sesto aline.lo prvega odstavka 18. dlena
ZSRT-1 upravidene tiste osebe, ki se udelezrjo 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 veljaven na dan korisaenja
prenoeitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo pladila turistiene takse, preveri veljavnost
takega sklepa/odlocbe in slednje vpise v evidenco iz 7. alena tega odloka.

(3) Do 50 odstotne oprostitve pladila turisticne takse so v skladu z drugo alinejo drugega
odstavka 18. dlena ZSRT-'I upravieene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. let, ki
prenoeijo v nastanitvenih obratih, ki so vkljueeni v mednarodno mrezo mladinskih prenoeisa
(IYHF), katerih olanstvo za Slovenijo vodi Popotnisko zdruzenje Slovenije na svojih spletnih
straneh.

III.

NAEIN PLACEVANJA TURISTIENE TAKSE

6. dlen
(plaailo turistiene in promocijske takse)
Turistieno in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. alena tega odloka zavezanci iz prve
alineje 3. elena tega odloka nakazejo na poseben ra6un obeine Podeetrtek in na predpisan naoin, kije
objavljen na spletnih straneh obeine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

IV.

VODENJE EVIDECE TURISTIENE IN PROMOCIJSKE TAKSE
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6len

(evidenca turisticne takse)

(1) Pravne osebe .iavnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki,

sobodaialci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenocevanie morajo voditi evidenco
o turistidni taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, kijo vodijo po zakonu, ki
ureia priiavo prebivalisea.

(2) Evidenca turistiene takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje se:
podatek o Stevilu prenoeitev posameznega gosta,
skupno vsoto pobrane turistidne in promocijske takse za posameznega gosta;
6e je oseba oprosdena plaeila celotne ali dela turistidne takse, moIa biti v evidenci vpisan
razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistidne takse se hranuo enako obdobje kot knjiga gostov.
Hranijo se lahko v fizieni ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistiene takse morajo biti za vsakega posameznega

gosta

izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenodevanja.
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(5) Osebe iz prvega odstavka tega dlena evidenco turistidne takse vodijo elektronsko
ali rodno.

v.

NADZOR IN KAZENSKE DOLOEBE

8.

0len

(nadzo0

('l)

Medob6inski inspektorat in redarstvo, kot obainski inspekcijski organ, je pristo.ien 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, odpravijo v
roku, ki ga doloei, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo
nepravilnosti.

9.

elen

(kazenske dolodbe)

(1)

Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistione takse
skladno z 9. 6lenom tega odloka.

(2) Z globo 500 eurov se za prekrsek

iz prvega odstavka tega elena kaznuie
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

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

(4) Z globo 300 eurov

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

VI.

PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

10. elen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistidni taksi v Obdini
Podeetrtek (Uradni list, 5t. 55/2005, 13712006').

11. elen
(uveljavitev nove turistrCne takse)

(1)

Do 31. 08. 2018 se zaraeunava turistidno takso za prenodevanie, kot jo opredeljuje
Odlok o turistieni taksi v Oboini Podoetrtek (Uradni list, St. 55/2005, 13712006), od
01. 09. 2018 dalje pa se za visino turistiene takse uporablja doloeila tega odloka in
od 01. 01.20'19 se dolodila tega odloka uporabljajo za predpisano promocijsko
takso

12. elen
(za6etek veljavnosti)
Ta odlok zaane veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Stevilka:
Podcetrtek. dne
Zupan
Obeine Podeetrtek
Peter Misla
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