Polzela, 30. 12. 2019

NASLOV:

Odlok o turistični in promocijski taksi Občine Polzela
– 1. obravnava

PRAVNA PODLAGA:

13., 17. in 50. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 13/18), 29. člen 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. člen Statuta Občine Polzelan (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in
7/19)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Odlok o turistični in promocijski taksi Občine
Polzela v prvi obravnavi ter se ga poda v 30 dnevno javno
razpravo.

O b r a z l o ž i t e v:
Pravna podlaga:
−
−
−

13., 17. in 50. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18 –
ZSRT-1),
29. člen 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. člen Statuta Občine Polzelan (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave,
št. 4/16 in 7/19)

Razlogi za sprejem
Občinski svet Občine Polzela je na seji 20. 2. 2018, v prvi obravnavi sprejel Odlok o občinski
taksi v občini Polzela. Pravno podlago za sprejem le-tega, je predstavljal star Zakon o spodbujanju
razvoja turizma, ki je prenehal veljati 15. 3. 2018. V veljavo je je stopil nov Zakon o spodbujanju
razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1), ki je določil novo vrednost turistične takse, ukinil
nekatere oprostitve plačil turistične takse ter uvedel promocijsko takso in druge spremembe.
Zaradi navedenega, se je večji del vsebine iz prvotnega odloka, sprejetega v prvi obravnavi 20. 2.
2018 spremenil, zato se v prvo obravnavo podaja nov odlok z naslovom Odlok o turistični in
promocijski taksi v občini Polzela (v nadaljevanju: odlok).
Cilji in načela
Občina Polzela še nima določene turistične in promocijske takse. Cilj odloka je določiti zavezance
za plačilo, oprostitve in višino turistične in promocijske takse ter postopek pobiranja in odvajanja
turistične in promocijske takse.
»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. Ta je namenski prihodek občine.
»Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter
promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in je namenski prihodek nacionalne turistične
organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije (Slovenske
turistične organizacije - STO).
Skladno z ZSRT-1, lahko občine določijo turistično takso v znesku do največ 2,50 EUR.
Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane
turistične takse.
Višina taks v občini Polzela je določena v predlogu odloka v 4. členu, in sicer je predlagana
turistična taksa za prenočitev na osebo na dan v znesku 1,60 EUR, promocijska taksa 0,40 EUR,
skupna višina obeh taks znaša 2 EUR na osebo na dan.
Odlok določa osebe, ki so oproščeni turistične takse in posledično promocijske takse. Ti so:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je
razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali
fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju
invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje
in usmerjanje otrok 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 in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru
javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– 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 plačujejo pa plačujejo osebe od 7. do 18. leta starosti in
osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno
mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
Turistično in promocijsko takso bodo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirali v
imenu in za račun občine Polzela oziroma STO hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali
najpozneje zadnji dan prenočevanja ter jo nakazovali na poseben račun Občine Polzela do 25. dne
v mesecu za pretekli mesec.
Prej naštete osebe bodo morale poleg evidenc, ki jih predpisuje zakon, ki ureja razvoj turizma oz.
zakon, ki ureja prijavo stalnega prebivališča, voditi tudi evidenco o promocijski taksi in evidenc
turistične takse.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine
Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec kot občinski inšpekcijski organ, ki je tudi prekrškovni
organ po tem odloku.
Odlok v kazenskih določbah določa globe za pravne osebe, ki sprejemajo osebe na prenočevanje,
za samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, za
odgovorne osebe pravne osebe, odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika oziroma
za posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost in za posameznike, ki so sobodajalci in
sprejemajo osebe na prenočevanje, če ne:
−
pobira turistične in promocijske takse v skladu z zakonom in tem odlokom,
−
vodi evidence v skladu v skladu z zakonom in tem odlokom ali
−
nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z zakonom in tem odlokom.
Ocena finančnih in drugih posledic
Z uveljavitvijo odloka se bo povečal obseg dela v občinski upravi zaradi opravljanja novih nalog,
ki jih nalaga ZSRT-1. Gre za postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse. Za
Občino Polzela ocenjujemo, da se bodo prihodki iz naslova turističnih in promocijskih taks glede
na trenutne trende števila nočitev in na predlagani znesek turistične in promocijske takse povečali
za okoli 200 EUR letno.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Predlog – 1. obravnava
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (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 prve alineje 15. člena Statuta Občine Polzelan
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela
na ____ redni seji dne __________ sprejel

ODLOK
o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
(1)

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela (v nadaljevanju: odlok) določa:
–
zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
–
postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse in
–
nadzor in kazenske določbe.

(2)

Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Polzela.
2. člen

Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Polzela.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER
VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
3. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v
nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje veljaven Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
4. člen
(višina turistične takse)
(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,60 EUR. Na osnovi
slednje znaša promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2 EUR na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini
50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša
promocijska taksa 0,2 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1 EUR na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni s sklepom župana v
sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v
skladu Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Sklep župana se objavi na spletni strani Občine
Polzela.

5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)
(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da
je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila
oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni
okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in
usmerjanje otrok 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 vzgojnoizobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega
vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– 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.
(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– 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 (IYHF).
(3) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične takse izkazujejo s predložitvijo
kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
(pobiranje turistične in promocijske takse)
(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka pravne osebe
javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki
sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine Polzela oziroma
Slovenske turistične organizacije, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje
zadnji dan prenočevanja.
(2) Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Polzela in na način, objavljen na spletni strani
občine Polzela do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE TAKSE
8. člen
(evidenca turistične in promocijske takse)
(1) Osebe iz prejšnjega člena morajo poleg evidenc, ki jih predpisuje zakon, ki ureja razvoj turizma
oz. zakon, ki ureja prijavo stalnega prebivališča, voditi tudi evidenco o promocijski taksi, in
sicer skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
− podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
− skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
− skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
− če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan
razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko
v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni
najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine
Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec kot občinski inšpekcijski organ, ki je tudi prekrškovni
organ po tem odloku.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena
določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi,
odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
10. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje,
če ne:
− pobira turistične in promocijske takse v skladu z zakonom in tem odlokom,
− vodi evidence v skladu v skladu z zakonom in tem odlokom ali
− nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je
sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.
V. KONČNI DOLOČBI
11. člen
(neposredna uporaba zakona)
Za ostala vprašanja, ki zadevajo turistično in promocijsko takso in niso opredeljena v tem odloku,
se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.

Številka: ________________
Datum: _________________
Jože Kužnik
Župan

