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Zadeva:

PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI SODRAŽICA
– 2. 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 Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je podlaga za določanje turistične
takse, je potrebno sprejeti nov odlok, skladen za veljavnim zakonom.
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.
Obrazložitev vsebine odloka – 2. obravnava
V 1. obravnavi je Občinski svet obravnaval predlog, s katerim je bila določena višina 1,20
EUR turistične takse. Skupaj s promocijsko takso bi tako znašal za turista poleg nočitve
dodaten strošek taks v višini 1,50 EUR / nočitev. V razpravi na 1. obravnavi je bila podana
pobuda svetnika, ki je predlagal, da se turistična taksa ne zaračunava, s čimer bi se
pripomoglo k razvoju nočitvenih kapacitet.
Zakon o spodbujanju in razvoju turizma ne predvideva splošne oprostitve plačila turistične
takse, so pa v zakonu navedene osebe, ki so, na podlagi ustreznih dokazil, opravičene
plačila takse (otroci do sedmega leta starosti, osebe z zdravniško napotnico v naravnih
zdraviliščih, invalidi, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, učenci, dijaki in študenti ter
njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki
jih na nepridobitni podlagi izvajajo 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) ali plačujejo takso v višini 50 odstotkov (osebe od 7. do 18. leta starosti,
osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v
mednarodno mrežo mladinskih prenočišč).
Skladno z zakonom lahko občina s svojim predpisom, poleg z zakonom določenih oseb,
dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.

Turistična taksa je namenjena za opravljanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na
področju turizma, med njimi informiranje obiskovalcev, promocija v digitalnem okolju,
urejanje in razvoj turistične infrastrukture, organizacija in izvajanje prireditev…
Na podlagi navedenega ter v luči precejšnje nerazvitosti turistične ponudbe na našem
območju predlagamo, da občinski svet z odlokom določi turistično takso v višini 0,80 EUR,
skupaj s promocijsko takso pa predstavlja to strošek 1 EUR/nočitev.
Občina

Turistična taksa

Sodražica – predlog
(2. obravnava Odloka)
Ribnica, Bloke

0,80

Promocijska taksa
skupaj
(25% turistične takse)
0,20
1,00

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

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.
Sodelovanje javnosti pri sprejemu odloka:
Odlok je bil, skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega sveta, objavljen na spletni strani
občine, in sicer med 8. 5. in 23. 5. 2019. Na predloga odloka v besedilu, ki so ga svetniki
obravnavali v 1. obravnavi, ni bila podana nobena pobuda ali pripomba.
Po obravnavi predlagamo, da Občinski svet sprejme naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica v
2. obravnavi.

Pripravila:
Darja Vetrih

župan
mag. Blaž Milavec l. r.

Besedilo odloka – 2. obravnava:
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 0,80 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.

