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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Obrazložitev sklepa o zavrnitvi predloga za spremembo Odloka o
oprostitvi plačila turistične takse za osebe, ki prenočujejo v mladinskih
hotelih v ožjem mestnem jedru

NAMEN:

Sprejem sklepa

PRAVNA
PODLAGA:

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004)
Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 70/2005)
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008, Statut MO
NM - UPB 2)

POROČEVALEC:

Borut Novak, direktor OU

OBRAZLOŽITEV:

v prilogi

PREDLOG
SKLEPA:

Občinski svet ne sprejme predloga za spremembo Odloka o turistični taksi
v Mestni občini Novo mesto, ki se nanaša na oprostitev plačila turistične
takse za osebe, ki prenočujejo v mladinskih hotelih v ožjem mestnem
jedru.

ŽUPAN
Alojzij Muhič

Priloga:
- obrazložitev (priloga 1).
Vročiti:
- naslovu.
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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV SKLEPA O ZAVRNITVI PREDLOGA ZA SPREMEMBO
ODLOKA O OPROSTITVI PLAČILA TURISTIČNE TAKSE ZA OSEBE, KI
PRENOČUJEJO V MLADINSKIH HOTELIH V OŽJEM MESTNEM JEDRU

1. UVOD
Na podlagi pobude občinskega svetnika Gregorja Macedonija iz Liste Gremo gor, na temo
spremembe Odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/2005,
v nadaljevanju Odlok) je občinska uprava Mestne občine Novo mesto pripravila dodatno
obrazložitev in opredelitev do predlagane spremembe.
2. OBSTOJEČE STANJE IN OPREDELITEV DO PREDLOGA
Po pregledu pobude za spremembo Odloka je bilo ugotovljeno naslednje:
Obstoječa zakonodaja, to je Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004)
in Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto natančno opredeljujeta vrsto oseb, ki so
oproščene plačila turistične takse. Odlok v 7. členu povzema 27. člen Zakona o spodbujanju
turizma, v katerem taksativno navaja osebe, ki so oproščene plačila turistične takse in osebe,
ki plačujejo turistično takso v višini 50% plačila takse, in sicer:
» (1) Plačila turistične takse so oproščeni:
- otroci do 7. 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 oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu:
zavarovanec) podana 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 njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge
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-

vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih
aktivnosti,
dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30
dni,
tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila
turistične takse,
člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske
izkaznice.

(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih
prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
- turisti v kampih. «
Tretja točka 27. člena navedenega zakona omogoča občinam, da lahko s svojim predpisom
dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Mestna
občina Novo mesto je na podlagi navedenega v 1. točki 7. člena Odloka dodatno navedla
osebe, ki so oproščene plačila turistične takse, in sicer so to organizatorji in aktivni
udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, katerih nočitev plača organizator in
imajo pomen za turistično promocijo občine. O tem, ali ima prireditev pomen za turistično
promocijo občine, pa izda sklep župan.
Menimo, da je Mestna občina Novo mesto opredelila dovolj širok nabor upravičencev, ki so
oproščeni plačila turistične takse in da ni potreb za določitev novih upravičencev. Iz
dosedanje prakse ugotavljamo, da zahtevkov upravičencev, navedenih v 1. točki 7. člena
Odloka, za oprostitev turistične takse še ni bilo.
Trenutna višina turistične takse znaša 1,01 EUR na dan. Poudariti pa je potrebno, da takso
plačuje turist in ne mladinski hoteli. V skladu z zakonodajo pravna oseba (mladinski hotel, v
katerem prenočuje turist) samo odvaja takso na prehodni račun Mestne občine Novo mesto.
Stališče Mestne občine Novo mesto je, da bi bili vsi drugi turisti in ostali nastanitveni subjekti
v Mestni občini Novo mesto s sprejetjem pobude za spremembo Odloka v neenakopravnem
položaju do Mladinskega hotela Situla.
Zakon o spodbujanju razvoja turizma omogoča 50% oprostitev plačila turistične takse z
včlanitvijo v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF, zato predlagamo, da se
mladinski hotel včlani v mrežo.

Pripravila:

Vera Ocvirk,
vodja urada,
sekretar,
v sodelovanju z Zavodom za turizem

Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
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