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Zadeva:

PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI SODRAŽICA
– 1. obravnava

Zakonska podlaga za sprejem odloka:
•
•

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, ZSRT-1)
Statut Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11)

Razlogi za sprejem, utemeljitev in ocena stanja:
Občina Sodražica je Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica sprejela leta 1999. Ker je bil
leta 2018 sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je podlaga za določanje
turistične takse, je potrebno sprejeti nov odlok, skladen za veljavnim zakonom.
V vseh letih delovanja Občina ni imela bistvenih prihodkov iz naslova turistične takse, ki se
plačuje na podlagi nočitev v nastanitvenem obratu. Na območju Občine namreč ni in ni bilo, z
izjemo Doma na Travni gori, nastanitvenih kapacitet. V zadnjem letu smo zaznali, da se
posamezniki zanimajo tudi za možnosti oddajanja svojih prostorov v turistične namene, zato
ocenjujemo, da je sprejem Odloka, s katerim se določi višina plačila turistične takse,
utemeljen.
Ocenjujemo, da območje občine ima potencial za razvoj turizma, vključno z razvojem
turističnih nastanitvenih kapacitet, ki bi sčasoma dejansko lahko predstavljale določen vir
prihodkov iz naslova turistične takse.
Od 1. 1. 2019 se na območju Republike Slovenije poleg turistične takse, ki je prihodek
občinskega proračuna, obračunava tudi promocijska taksa, ki pa je prihodek države. Višino
turistične takse določi Občina za svoje območje, največ v višini 2,5 EUR. Promocijska taksa
znaša 25% turistične takse. Občine v bližnji okolice so Odloke o turističnih taksah že
uskladile z veljavno zakonodajo.
Pregled višine turistične takse v okolici:
Občina

Turistična taksa

Sodražica – predlog

1,20

skupaj
Promocijska taksa
(25% turistične takse)
0,30
1,50

Ribnica, Bloke

1,20

0,30

1,50

Kočevje, Kostel, Osilnica

1,44

0,36

1,80

Loški Potok

1,60

0,40

2,00

Velike Lašče

1,00

0,25

1,25

Cilji in načela odloka:
-

Urediti pravno podlago za plačilo turistične takse v Občini Sodražica.
Določiti višino turistične takse na območju občine.

Višina predlagane turistične takse sledi v prvi vrsti razvitosti turistične ponudbe na območju
Občine Sodražica. Ocenjujemo, da glede na to, da trenutno na območju naše Občine ni
nastanitvenih kapacitet, ne bi bilo smiselno ob morebitni ponudbi nemudoma pričeti z
zaračunavanjem visoke turistične takse kot jo na primer v turistično razvitejših krajih.
Ocena finančnih in drugih posledic:
V dani situaciji ne pričakujemo bistvenih finančnih in drugih posledic sprejema odloka. Do
pozitivnih finančnih posledic bo prišlo ob razvitejši ponudbi nastanitvenih obratov.
Obrazložitev vsebine odloka:
S predlaganim odlokom se določa višina turistične takse na območju naše občine. Turistična
taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene
storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem
koriščenju ne zaračunajo posebej. Skladno z zakonom se sočasno s turistično takso
zaračuna tudi promocijska taksa, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter
promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in je tako prihodek države.
Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki
prenočujejo v nastanitvenem obratu. Turistična in promocijska taksa se plačata hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje.
Pri določitvi višine zneska turistične takse Občina upošteva vrsto in kategorijo nastanitvenih
obratov, prebivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in
storitev, ki jih brezplačno zagotavlja turistom.
Kdo in poda katerimi pogoji je oproščen plačila takse oz. je upravičen do znižanega plačila,
je določeno z zakonom. Občina pa lahko z odlokom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali
delno oproščene plačila turistične takse. Naš odlok ne predvideva dodatnih oprostitev ali
znižanj plačila turistične takse.
Skladno z zakonom so plačila turistične takse tako oproščeni otroci do sedmega leta starosti,
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih, z ustreznimi potrdili pa tudi invalidne
osebe, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, učenci, dijaki in študenti v okviru
vzgojno-izobraževalne ustanove, osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so
udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v
javnem interesu, osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč, pripadniki
Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti, osebe, ki so na začasnem
delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni, tuji državljani, ki so po
mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
Turistično takso v višini 50 odstotkov, skladno z zakonom, plačujejo osebe od 7. do 18. leta
starosti, ter osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih,
vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
Z odlokom bi Občina lahko določila tudi znesek pavšalne takse za lastnike počitniških hiš,
počitniških stanovanj in sicer v primeru, če je bilo na območju občine v preteklem letu več kot
100.000 prenočitev ali je na območju občine vsaj 1.500 ležišč v nastanitvenih obratih in je na
območju občine najmanj 200 počitniških hiš ali počitniških stanovanj.
Ponudniki v nastanitvenih obratih vodijo evidenco turistične takse, ki vsebuje podatek o
številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane turistične takse za posameznega
gosta. Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.

Ponudniki mesečno nakazujejo pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun
občine. Občina prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks
za pretekli mesec nakaže na poseben račun Slovenske turistične agencije.
Prav tako je z zakonom urejen tudi nadzor nad izvajanjem določil o pobiranju občinske in
promocijske takse ter sankcije oz. globe. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in
promocijske takse ter vodenjem evidenc tako opravlja pristojni občinski inšpekcijski organ,
oziroma pristojni davčni organ. Glede na navedeno odlok ne vsebuje dodatnih določb za
področje nadzora nad izvajanjem odloka.
Sodelovanje javnosti pri sprejemu odloka:
Odlok bo skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega sveta objavljen na spletni strani
občine. K predlogu odloka lahko zainteresirana javnost v določenem roku sporoči morebitne
pripombe in predloge, ki jih bo predlagatelj odloka preučil in ob utemeljenosti vključil v odlok
za 2. obravnavo.
Po obravnavi predlagamo, da Občinski svet sprejme naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica v
1. obravnavi.

Pripravila:
Darja Vetrih

župan
mag. Blaž Milavec l. r.

Besedilo predloga odloka:
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št.
13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno
besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 15. člena Statuta
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na ___ redni
seji dne ______________ sprejel
ODLOK
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI SODRAŽICA
1. člen
(1) Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in
tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Sodražica.
2. člen
(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 1,20 eura.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25% zneska
turistične takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, pobira od 1.
januarja 2019.
3. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica
(Uradni list RS, št. 78/1999).
4. člen
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se od 1. 7. 2019 dalje.
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Sodražica, dne
Župan Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec l.r.

