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I.
-

-

PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1),
ki v prvem odstavku 17. člena določa, da občina določi turistično takso v znesku do 2,50
eura.
Statut Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/2010 in 27/2016), ki v 14. členu med drugim
določa pristojnost Občinskega sveta Občine Semič, da sprejema odloke Občine Semič.

II.
RAZLOGI IN CILJI SPREJEMA ODLOKA
Veljavni odlok, ki ureja turistično takso na območju občine Semič, je bil sprejet v letu 1999.
Predlog odloka je pripravljen iz razloga, ker je veljavni odlok potrebno uskladiti z ZSRT-1, ki v
prvem odstavku 50. člena določa, da občine uskladijo splošne akte, s katerim določijo turistično
takso s tem zakonom, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi zakona (do 15. 6. 2018).
Skladno z novim ZSRT-1 občine določijo turistično takso v znesku do 2,5 eura. Nov zakon je
zmanjšal nabor oprostitev turistične takse. Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna
poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične takse. Obveznost pobiranja in odvajanja
promocijske takse začne veljati 1. 1. 2019, le ta pa je namenjena financiranju javne agencije iz
5. člena zakona (Slovenska turistična organizacija - STO) in jo bo občina dolžna prenakazati na
poseben račun STO.
Na podlagi veljavnega Odloka o turistični taksi v Občini Semič (Uradni list RS, št. 23/99) znaša
višina turistične takse 10 točk. Na podlagi Sklepa o uskladitvi vrednosti točke turistične takse
(Uradni list RS, št. 25/14) znaša vrednost točke turistične takse od 1. januarja 2015 0,115 eura.
Torej znaša višina polne turistične takse 1,15 EUR na osebo na nočitev, višina polovične
turistične takse pa 0,58 EUR na osebo na nočitev.
V letu 2017 je bilo na območju Občine Semič po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije 11.565 nočitev. Kar pomeni, da je bilo iz tega naslova v letu 2017 pobrane 1.768,06
eurov turistične takse, pri čemer je potrebno upoštevati določene kategorije oseb, ki so po
zakonu oproščene plačila turistične takse.
III.
POGLAVITNE REŠITVE
Predlog odloka skladno z ZSRT-1 določa višino turistične in promocijske takse, ki jo plačujejo
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju
Občine Semič. Skladno s šesto alinejo 2. člena ZSRT-1 je nastanitveni obrat hotel, motel,
penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp,
prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter
vsak drug objekt za nastanitev turistov.
Predlagana višina turistične takse po tem odloku je 1,20 eura. Poleg turistične se skladno z
drugim odstavkom 17. člena ZSRT-1 obračuna tudi promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska
obračunane turistične takse. Tako bi turistična in promocijska taksa skupaj na območju Občine
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Semič znašala 1,50 eura, kar posledično pomeni povečanje za 30 % glede na obstoječi
znesek. Od tega se le 4 % nanaša na takso, ki bo prihodek občinskega proračuna.
Zakon opredeljuje drugačen nabor oprostitve oz. delnega plačila turistične takse (18. člen
ZSRT-1), kot je slednje opredeljeval prejšnji zakon. Po novem polno turistično takso plačujejo
turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v
planinskih postojankah (turistične takse jim po starem zakonu ni bilo potrebno plačati).
Na novo pa zakon definira naslednje zavezance, ki so upravičeni do oprostitve plačila turistične
takse:
- 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 vzgojnoizobraževalnega 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.
Občine lahko z lastnimi predpisi – odlokom, glede na svoje cilje, dodatno določimo zavezance,
ki bodo deležni oprostitve plačila turistične takse. V predloženem osnutku odloka dodatnih
oprostitev ne predlagamo.
Odlok določa tudi nadzor ter prekrške in višino globe. Prekrški glede turistične in promocijske
takse in globa so predpisani v 43. členu zakona.
Nov Odlok o turistični taksi naj bi začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS,
določila odloka o višini turistične takse, vključno s promocijsko takso, pa naj bi se začela
uporabljati s 1. 1. 2019. Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistična taksa za prenočevanje v
višini, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Semič (Uradni list RS, št. 23/99)
IV.
SODELOVANJE JAVNOSTI
Na podlagi 107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in
27/16) je javnost pozvana k podaji morebitnih pripomb in predlogov, ki jih je možno posredovati
v času med 18. 4. 2018 in 11. 5. 2018 pisno na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič ali v elektronski obliki na naslov obcina@semic.si.
V.
FINANČNE POSLEDICE
Sprejem predloga odloka bo prinesel pozitivne posledice za prihodke občine. Ocenjujemo za 10
% višji prihodek na leto iz naslova turistične takse. Ocena temelji na podatkih, ki izhajajo iz
zneska pobrane turistične takse v letu 2017, ko je turistična taksa znašala 1,15 eura in ob
načrtovanjem povečanju takse na 1,20 eura ter ob upoštevanju polnega plačila turistične takse
v planinskih postojankah.
Prihodki od turistične takse so skladno z ZSRT-1 namenjeni za načrtovanje, organiziranje in
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma (informiranje, zbiranje podatkov, ugotavljanje
mnenje obiskovalcev, sprejemanje in posredovanje predlogov, urejanje in vzdrževanje turistične
signalizacije), spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, trženje celovite turistične
ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
urejanje, čiščenje in obnovo površin in turistične infrastrukture namenjene turistom, ozaveščanje
in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter druge
storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. Sredstva se usmerjajo tudi v
bogatitev programa prireditev in promocijo novih turističnih produktov.
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PREDLOG ODLOKA:
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 14. člena Statuta
Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na seji dne
_____ sprejel naslednji
ODLOK
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI SEMIČ
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični taksi v občini Semič (v nadaljevanju: odlok) določa:
- višino turistične in promocijske takse,
- postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse;
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
- nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine Semič.
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški
in ženski spol.
II.

VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
3. člen
(višina turistične takse)

(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,20 eurov, na
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,5
eurov 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 0,60 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi
slednje znaša promocijska taksa 0,15 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,75 eurov na
osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni
višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu
s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih
straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
III.

POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
4. člen
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci
in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso iz
3. člena tega odloka v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati
s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v
primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžne pobrano turistično in promocijsko takso
nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Semič.
IV.

VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
5. člen
(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci
in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki
se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(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.
V.

NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
6. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski inšpekcijski organ, ustanovljen v
skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo.
7. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebo na
prenočevanje, če ne:
- pobira turistične in promocijske takse v skladu s 4. členom tega odloka,
- vodi evidence turistične in promocijske takse v skladno s 5. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma
posameznika, ki samostojna opravlja dejavnost.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba,
sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje.

VI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Semič (Uradni
list RS, št. 23/99).
9. člen
(uveljavitev nove turistične takse)
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistična taksa za prenočevanje v višini, kot jo opredeljuje
Odlok o turistični taksi v Občini Semič (Uradni list RS, št. 23/99), od 1. 1. 2019 dalje pa se za
višino turistične takse uporabljajo določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko
takso.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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