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Zavezancem za pladilo turistidne takse
v Obdini Poddetrtek

ZADEVA: Sprememba vi5ine turistidne takse

Dne 07. 07. 2018 je zaiel veljati nov Odlok o turistiCni taksi v Obdini Poddetrtek (Uradni list
RS, 5t. 4312018). V skladu z dolodili 4. 6lena odloka znaSa turistiEna taksa za preno6itev
na osebo na dan 2,00 EUR, na osnovi slednje zna5a promociiska taksa 0,50 EUR. V
primeru, ko je zavezanec za pladilo turistidne takse upraviden do placila turistidne takse v
vi5ini 50 odstotkov, le{a zna5a 1,00 EUR za preno6itev na osebo na dan, na osnovi slednje
znaSa promocijska taksa 0,25 EUR.

Vi5ina turistidne takse, ki je opredeljena v tem dlenu odloka, se spremeni v sorazmerni
vi5ini, kot se bo zvi5al znesek turistidne takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v
skladu s detrtim odstavkom 17. 6lena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, (Uradni list RS,
5t. 13/2018, ZSRT-1). Spremembo bo obdina objavila na svojih spletnih straneh, kjer bo
opredeljen nov znesek turistiCne in promocijske takse.

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki prejemate turiste
na preno6evanje, morate zaradunavati turistidno takso v skladu z dolodili prej omenjenega
odloka od 01. 09. 2018 dalje in pobrano turistiCno takso nakazati do 25. v mesecu za
pretekli mesec na poseben ra6un Ob6ine Poddetrtek - turistidna taksa 01292 4923206225,
predpisano promocijsko takso pa od 01. 01. 2019 dalje. Glede nakazila promocijske takse
so 5e nejasnosti in se bo informacija podala naknadno.

Kot dokazilo za oprostitev pladila turistidne takse za udence, dijake in Studente ter njihove
vodje oziroma mentorje, za udele2bo na strokovnih ekskuzijah in podobnih oblikah dela, ki
jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraZevalne ustanove, se Stejejo tiste vzgojno-
izobraievalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni
strani ministrstva pristojnega za izobrahevanje. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo pladila
preveri alije vzgojno-izobra2evalna ustanove na seznamu in sledenje vpi5e v evidenco iz 7.
dlena tega odloka.



Do oprostitve pladila turistidne takse so v skladu s Sesto alinejo prvega odstavka 18. 6lena ZSRT-1
upravicene tiste osebe, ki se udeleZijo letovanj, ki jih organizira dru5tvo, ki delujejo v javnem
interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep/odlodba pristojnega organa,
kije dru5tvu dodelilo tak status in katerega sklep/odlo6ba je veljaven na dan kori5denja prenoditev.
Nastanitveni obrat pred oprostitvijo pladila turistidne takse, preveri veljavnost takega
sklepa/odlodbe in slednje vpi5e v evidenco iz 7. 6lena tega odloka.

Do 50 odstotne oprostitve pla6ila turistidne takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18.
6lena ZSRT-1 upravidene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. let, ki prenodijo v
nastanitvenih obratih, ki so vkljudeni v mednarodno mreZo mladinskih preno6i5d (IYHF), katerih
dlanstvo za Slovenijo vodi Popotni5ko zdruZenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
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