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Zadeva: Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Hrastnik – prva obravnava

Namen: Prva obravnava

Pravna podlaga:
29., 65 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008,
79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO)
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018; v nadaljevanju: ZSRT1),
18. člen Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/2017).

Poročevalec: Ljubomir ZALEZINA, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme predlog Odloka o turistični in promocijski
taksi v občini Hrastnik v prvi obravnavi kot primerna podlaga za drugo obravnavo.

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNE PODLAGE
Dne 15.2.2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS št.
13/2018; v nadaljevanju: ZSRT-1), veljati pa je pričel 15.3.2018. Veljavni Odlok o turistični
taksi v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/2015) je potrebno uskladiti z novimi
določbami ZSRT-1, saj prvi odstavek 50. člena Zakona določa, da občine uskladijo splošne
akte, s katerimi določajo turistično takso, najkasneje v roku treh mesecev, torej do
15.6.2018.
V drugem členu ZSRT-1 so opredeljeni pojmi kot so turistično območje, turistična taksa (v
nadaljevanju: TT), promocijska taksa (PT), ipd. V 13.-15. členu so navedene določbe o
načrtovanju, organiziranju in izvajanju spodbujanja turizma na ravni občin. Turistična in
promocijska taksa so namenska sredstva in se lahko uporabljajo le za namene, ki jih določa
15. člen ZSRT-1 (enako kot je veljalo v preteklosti). Četrto poglavje ZSRT-1 pa vsebuje
podrobne določbe o turistični in promocijski taksi (zavezance za plačilo, maksimalno
dovoljen znesek, oprostitve plačila taks, vodenje evidenc, postopke pobiranja in odvajanja
taks, izterjave).
2. RAZLOGI ZA SPREJEM NOVEGA ODLOKA
Občina Hrastnik je pristopila k pripravi novega Odloka o turistični in promocijski taksi v
občini Hrastnik, z namenom uskladitve z veljavno zakonodajo.
3. OBRAZLOŽITEV ZA SPREJEM NOVEGA ODLOKA
a) Maksimalna višina turistične 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 zaračunavajo posebej (2. člen ZSRT-1). Skladno s prvim
odstavkom 17. člena ZSRT-1 občine določijo turistično takso v znesku do 2,5 eura.
Na podlagi veljavnega Odloka o turistični taksi v občini Hrastnik znaša turistična taksa za
nastanitvene objekte največ 6 točk od maksimalno dovoljenih 11 točk. Vrednost točke
turistične takse od 1. januarja 2015 dalje znaša 0,115 eura (Sklep o uskladitvi vrednosti
točke turistične takse, Uradni list RS, št. 25/14). Tako znaša maksimalno dovoljena turistična
taksa po prejšnjem zakonu 1,265 eur (11 točk *0,115€/točko= 1,265 €) in velja do uskladitve
odlokov. Po ZSRT-1 znaša maksimalni znesek turistične takse do 2,50 eur (povečan skoraj
za 100 %), ker se tri leta ni postopoma povečevala.
Predlog odloka skladno z ZSRT-1 določa novo višino turistične takse, ki jo plačujejo
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju
občine Hrastnik.
Za vse nastanitvene obrate je v predlogu odloka predlagana turistična taksa v višini 1,20 €.
Poleg turistične takse se skladno z drugim odstavkom 17. člena ZSRT-1 obračuna tudi
promocijska taksa (novost), ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse (0,30 €). Tako
bi polna turistična in promocijska taksa na območju občine Hrastnik znašala 1,50 €.
Promocijska taksa se prične obračunavati od 1.1.2019 dalje.
Izračun:
a) polna vrednost TT in PT: 1,50 €
1,20 €+0,30 €=1,50 €,
b) delna vrednost TT in PT (50 % oprostitev): 0,75 €
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0,60 €+0,15 €=0,75 €.
Višina TT in PT je med občinami, ki so že opravile razpravo o odloku v prvem branju
različna, ob upoštevanju značilnosti občine in posebnosti kraja ter usmeritev razvoja turizma
(sezona, vrsta nastanitve, območje občine). V spodnji tabeli so opredeljeni predlogi iz teh
aktov. Na nekaterih območjih se dogovarjajo in usklajujejo za določitev enake višine TT (npr.
območje Julijskih Alp – Bovec, Kranjska gora, Radovljica…). V tej smeri se strokovne službe
dogovarjamo tudi na območju Zasavja.
Občina

Maksimalna
višina (ZSRT-1)
Komenda
Dobrna
Železniki
Vransko
Medvode
Zagorje ob Savipredlog
Hrastnik-predlog
Trbovlje - predlog
Laško
Litija - predlog
Radovljica
–
predlog (sezona)
Vojnik - predlog
Ljubljana

Polna
TT v €

Polna
PT v €

Polna
TT+PT

2,50

0,62

Delna
Delna
Delna
TT (50%) PT
TT+PT
v€
(50%) v (50%) v €
€
3,12
1,25
0,31
1,56

0,80
1,00
1,27
1,20
1,20
1,20

0,20
0,25
0,32
0,30
0,30
0,30

1,00
1,25
1,59
1,50
1,50
1,50

0,40
0,5
0,64
0,60
0,60
0,60

0,10
0,12
0,16
0,15
0,15
0,15

0,50
0,62
0,80
0,75
0,75
0,75

1,20
1,20
2,00
0,60
1,60

0,30
0,30
0,50
0,15
0,40

1,50
1,50
2,50
0,75
2,00

0,60
0,60
1,00
0,30
1,10

0,15
0,15
0,25
0,07
0,375

0,75
0,75
1,25
0,37
1,50

1,50
2,50

0,37
0,62

1,87
3,12

0,75
1,25

0,19
0,31

0,94
1,56

 to so večinoma predlogi TT, ki še niso uradno veljavni, izjema je Ljubljana (sprejet odlok po hitrem
postopku)

Vrednost turistične takse se po novem ne določa na osnovi točk in vrednosti točk. Zadeva se
poenostavlja, zaradi novega pristopa pobiranja in evidentiranja TT in uvajanja PT.
Registrirani nastanitveni obrati po novem poročajo samo AJPES-u, direktni on-line vnos v
aplikacijo e-Turizem. Do sedaj so posebej poročali občinam, davčnemu organu,
statističnemu uradu, policiji. MGRT je občinam omogočilo dostop do aplikacije za pregled
zbranih podatkov po mesecih (eTurizem), s čimer se vodi evidenca pobrane in nakazane TT
in PT. Aplikacija je bila vzpostavljena marca 2018 in se še dopolnjuje.
b) Promocijska taksa
Promocijska taksa je novost ZSRT-1. To je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in
izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije (2. člen ZSRT-1).
Obračuna se poleg turistične takse in znaša 25% zneska turistične takse. Postopek
pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. 1. 2019. Promocijska taksa ni
prihodek občinskega proračuna, nastanitveni obrati jo pobirajo in odvajajo v imenu in za
račun nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične
ponudbe Slovenije, javne agencije (Slovenska turistična organizacija). Promocijska taksa se
prične zaračunavati od 1.1.2019 dalje.
c) Oprostitve plačil turistične takse in posledično tudi promocijske takse
Z novim zakonom se je sicer spremenil nabor oprostitev plačila turistične takse, še vedno pa
dopušča občinam, da v svojih predpisih, skladno s svojimi cilji ter posebnostmi določijo
osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila (kar je veljajo tudi v preteklosti).
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Polno turistično takso namreč po novem plačujejo tudi turisti v kampih (prej so plačevali
polovično turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah (TT
jim po starem zakonu ni bilo potrebno plačati). Dodatno pa opredeljuje starostno omejitev pri
polovičnem plačilu turistične takse za turiste, ki bodo za svojo prenočitev izbrali nastanitveni
obrat, ki je vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF (od 18. do 30. leta
starosti).
V zakonu so dodane tudi nove oprostitve in sicer:
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.
– 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.
Po določbah 18. člena ZSRT-1 so oproščeni plačila turistične takse in promocijske takse:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– 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.
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).
V skladu s četrtim odstavkom 18. člena ZSRT-1 lahko občine dodatno določijo osebe, ki
so v celoti ali delno oproščene plačila turistične in promocijske takse, kar je veljalo tudi v
preteklosti.
V predlogu Odloka o turistični taksi občine Hrastnik so v 5. členu navedene oprostitve. Poleg
že veljavnih po trenutno veljavnem odloku, so dodane nove oprostitve, ki so v tekstu
podčrtane.
Predlog dodatnih polnih oprostitev v tem odloku:
- osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih ali kočah oziroma v podobnih nastanitvenih
obratih
- osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome,
- gojenci socialnovarstvenih zavodov,
- osebe,
ki
prihajajo
v
območje
občine
Hrastnik
v
okviru
evropskih
programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo
in mednarodno mobilnost,
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- organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih, državnih in medobčinskih prireditev,
katerih nočitev plača organizator in imajo pomen za turistično promocijo občine, prireditve
pa se izvajajo na območju Hrastnika,
- udeleženci mladinskih, državnih, strokovnih, športnih ali kulturnih tekmovanj, ki se izvajajo
na območju Hrastnika,
- osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije za izvajanje določenih programov na
območju Hrastnika,
- osebe, ki nudijo brezplačno pomoč pri odpravljanju posledic bolezni živih bitij širokega
obsega.
Predlog dodatnih delnih oprostitev (50 odstotkov):
- osebe, ki prenočujejo v kampih,
- študenti do dopolnjenega 26. leta starosti.
d) Način poročanja in evidentiranja podatkov
AJPES je z v skladu s 15. b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru
nastanitvenih obratov z dnem 1.12.2017 upravlja Register nastanitvenih obratov (RNO),
Namestitveni obrati se morajo registrirati v RNO, v katerega zavezanci sami vpisujejo svoje
nastanitvene obrate in vse njihove spremembe (povečanje ali zmanjšanje števila sob, ležišč,
ipd.). Namestitveni obrati morajo po novem vnašati podatke o prenočitvah gostov v
aplikacijo eTurizem, za katero skrbi AJPES in jim pri tem nudi strokovno pomoč. Na ta način
so delno razbremenjeni, ker poročajo samo enemu subjektu, v preteklosti pa so bili dolžni
poročati občinam, policiji, davčnemu uradu in statističnemu uradu.
Občine so morale pridobiti uradne dostope v aplikacijo eTurizem, da lahko preverjajo in
pregledujejo evidence o prenočitvah gostov ter o zaračunani turistični taksi za posamezne
namestitvene obrate. Prvi podatki so bili na voljo že v mesecu marcu 2018. V veljavnem
odloku je predpisan obrazec za poročanje, na podlagi katerega so zavezanci poročali o
nastanitvenem obratu, prenočitvah in o turistični taksi. Na območju Hrastnika imamo le tri
namestitvene obrate, in sicer planinske domove ali koče. Le-ti so trenutno oproščeni
zaračunavanja turistične takse. Z odlokom so bili zavezani, da oddajo le letno poročilo, ne pa
mesečno poročilo do 25. za pretekli mesec, kot velja za zavezance, ki so zaračunavali celo
ali delno TT.
Občina Hrastnik nima prihodkov iz naslova zaračunavanja TT, ker smo že s trenutno
veljavnim odlokom goste v planinskih domovih oprostili plačila TT, drugih registriranih
nastanitvenih obratov na območju Hrastnika pa trenutno ni.
Kapacitete nastanitvenih obratov v Hrastniku, v letih 2013-2016
2013
2014
2015
2016
Št. sob
Št. ležišč Št. sob
Št. ležišč Št. sob
Št. ležišč Št. sob
Št. ležišč
34
132
36
132
27
117
27
117
(vir: SURS.SI. Prenočitvene zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov, občine, Slovenija, letno,
18.4.2018); za leto 2017 ni podatka

Nastanitvene kapacitete in prenočitve v očini Hrastnik, v letu 2017
Nastanitveni obrat
Št. sob
Št. ležišč
Št. nočitev
Planinski dom Kal
12
55
18
Planinski dom Gore
8
36
571
Planinska koča Kopitnik
6
24
35
Skupaj
26
115
624

Št. gostov
12
266
35
313
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(Vir podatkov: letna poročila zavezancev za leto 2017, ki so oddana Občini Hrastnik v letu 2018)

Število prenočitev v letu 2017 na območju Hrastnika
35 18

571

Planinski dom Kal

Planinski dom Gore

Planinska koča Kopitnik

Prihodi in prenočitve turistov v občini Hrastnik, po letih
2013
2014
2015
Prihodi
Nočitve
Prihodi
Nočitve
Prihodi
Nočitve
333
243
293
169
122
111

2016
Prihodi
Nočitve
675
218

(vir: SURS, Prihodi in prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih objektov in po državah, občine,
Slovenija, letno, 18.4.2018)

Prihodi in nočitve turistov na območju Hrastnika
800
600
400
200
0
Prihodi

Nočitve

Prihodi

2013

Nočitve

2014

Prihodi

Nočitve

2015

Prihodi

Nočitve

2016

Število sob in ležišč se je od leta 2013 do leta 2017 zmanjšalo. Največ nočitev beleži
Planinski dom Gore.
e) Nadzor in kazenske določbe
V odloku je podan predlog, da nadzor nad izvajanjem določil odloka izvaja Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Zasavje.
V 10. členu predloga odloka so navedene tudi kazni za posamezne vrste kršitev. Višina
denarne kazni je bila usklajena z večino občin, na podlagi usklajevanja s Skupnostjo občin
Slovenije. Predlagamo, da se upoštevajo denarne kazni kot so navedene v 10. členu tega
odloka.

4. CILJI IN NAMENI
Uskladitev z veljavnimi predpisi.
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5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA NOVEGA ODLOKA
Predlog sprejema novega odloka trenutno ne predstavlja dodatnih obremenitev proračuna
Občine Hrastnik.
6. PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu predlagamo, da prouči predlagano gradivo ter sprejme
SKLEP
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme predlog Odloka o turistični in promocijski
taksi v občini Hrastnik v prvi obravnavi kot primerna podlaga za drugo obravnavo.

Hrastnik, april 2018
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
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P R E D L O G – 1. obravnava
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
13/2018; v nadaljevanju: ZSRT-1), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO)
in 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 28/2017) je Občinski svet Občine
Hrastnik na _____. seji dne, _______ sprejel naslednji

ODLOK
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI HRASTNIK
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Hrastnik (v nadaljevanju: odlok) določa:
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
- način plačevanja 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
Hrastnik.
2. člen
(pristojnost)
(1) Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s
področja gospodarskih dejavnosti.
II.

ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN
PROMOCIJSKE TAKSE
3. člen
(zavezanci)

(1) Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije
in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje ZSRT-1.
4. člen
(višina turistične takse)
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 euro, na osnovi slednje
znaša promocijska taksa 0,30 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,50 eura 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 eura za prenočitev na osebo na dan, na
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 eura, skupna višina obeh taks znaša 0,75
eura na osebo na dan.
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(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni
višini, kot se spremeni 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.
5. člen
(oprostitev plačila turistične takse)
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila
turistične takse in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji 6. člena tega
odloka, so dodatno oproščeni plačila celotne turistične takse in posledično
promocijske takse naslednji zavezanci:
- osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih ali kočah oziroma v podobnih
nastanitvenih obratih,
- osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome,
- gojenci socialnovarstvenih zavodov,
- osebe, ki prihajajo v območje občine Hrastnik v okviru evropskih
programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno
državljanstvo in mednarodno mobilnost,
- organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih, državnih in medobčinskih
prireditev, katerih nočitev plača organizator in imajo pomen za turistično
promocijo občine, prireditve pa se izvajajo na območju Hrastnika,
- udeleženci mladinskih, državnih, strokovnih, športnih ali kulturnih tekmovanj, ki se
izvajajo na območju Hrastnika,
- osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije za izvajanje določenih
programov na območju Hrastnika,
- osebe, ki nudijo brezplačno pomoč pri odpravljanju posledic bolezni živih bitij
širokega obsega.
(2) Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila
turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov pod pogoji 6. člena tega
odloka, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
- osebe, ki prenočujejo v kampih,
- študenti do dopolnjenega 26. leta starosti.
6. člen
(dokazila za oprostitev)
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter
njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih
oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove,
se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na
seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje.
Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna
ustanove na seznamu in sledenje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18.
člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira
društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je
sklep/odločba pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega
sklep/odločba je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred
oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa/odločbe, oz. iz
javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list…) preveri ali ima društvo
status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega
odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. let,
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ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih
prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije
na svojih spletnih straneh.
III.

NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
7. člen
(plačilo 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 oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na
poseben račun Občine Hrastnik in na predpisan način, ki ga določi občinska
uprava Občine Hrastnik, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

IV.

VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
8. 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 in promocijski taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po
zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične in promocijske 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 in promocijske takse se hranijo enako obdobje kot knjiga
gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične in promocijske takse morajo biti za vsakega
posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične in promocijske takse vodijo
elektronsko ali ročno.
V.

NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(nadzor)

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje, kot občinski inšpekcijski organ, je
pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(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
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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 kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse
skladno z 8. 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.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična
oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI.

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

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v občini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/2015).
12. člen
(uveljavitev promocijske takse)
(1) Promocijska taksa se začne pobirati 1. 1. 2019.
13. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.
(2) V kolikor bodo postale posamezne spremembe določb tega odloka neskladne z
ZSRT-1, se neposredno uporabljajo določbe ZSRT-1 in druge veljavne zakonodaje.

Številka: 007-1/2018
Hrastnik, dne ___________
Občina Hrastnik
Župan
Miran JERIČ
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Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK

Župan
Telefon: 03 56 54-350
Fax: 03 56-54-369
www.hrastnik.si
email:
obcina.hrastnik@hrastnik.si
Številka: 007 -1/2018-2
Hrastnik, 23.4.2018

Na podlagi določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)) (Uradni list RS, št. 13/2018), 18.
člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) in 65. člena Poslovnika
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 28/2017) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji redni seji, dne
____ sprejel naslednji

SKLEP

I.
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v
občini Hrastnik v prvi obravnavi kot primerna podlaga za drugo obravnavo.

II.
Ta sklep velja takoj.
ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK
Miran JERIČ

VROČITI:
1. Župan
2. Občinski svet
2. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
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