12. Sprejem osnutka Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v
Občini Bled

PREDLAGATELJ:

župan Janez Fajfar

PREDSTAVNIK:

direktor občinske uprave Robert Klinar

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju:
ZSRT-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, , 11/18-ZSPDSLS, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17) je Občinski
svet Občine Bled na __. redni seji dne _____________ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled
1. člen

Črta se 3. odstavek 5. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 29/2018, v nadaljevanju Odlok).
4., 5., 6. in 7. odstavek 5. člena Odloka, postanejo 3., 4., 5. in 6. odstavek 5. člena Odloka.
2. člen
Spremeni se 5. odstavek 7. člena Odloka, tako da se po novem glasi:
»(5) V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov ter določili ZSRT-1, se vzpostavi
evidenca zavezancev za plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj.
V evidenci zavezancev so podatki: podatki o osebnem imenu oziroma o poslovnem subjektu,
stalnem naslovu prebivališča oziroma poslovnem naslovu poslovnega subjekta, matični in davčni
številki, podatke o stanovanjski površini ter podatke o deležu lastništva počitniške hiše in
stanovanja, v primeru četrtega odstavka tega člena tudi število mesecev trajanja lastništva.
3. člen
Doda se 6. odstavek 7. člena Odloka, ki se glasi:
»(6) Zavezanec iz druge alineje 2. člena tega odloka je dolžan o vseh spremembah, ki vplivajo na
odmero letnega pavšalnega zneska turistične takse, obvestiti službo občinske uprave v roku 15
dni od nastale spremembe.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.
Št. 034-2/2018
Bled, dne ________________ 2020
Občina Bled

Janez Fajfar, župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Razlogi za sprejetje sprememb odloka
Tekom izvajanja določil Odloka o turistični taksi v Občini Bled so se izkazale posamezne
pomanjkljivosti odloka, ki jih želimo s temi spremembami in dopolnitvami odpraviti.
2. Ocena stanja, cilji, vsebina odloka
Pojasnila k predlaganim členom predlagane spremembe in dopolnitve:
1. člen
Obstoječa določba 3. odstavek 5. člena Odloka določa:
»(3) 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 vzgojnoizobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani
ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojnoizobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je
vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oz. iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco
turistične takse.«
Zaradi navedene določbe je imela občina številne omejitve pri ugoditvi vlogi za oprostitev. Najbolj
se je to kazalo pri obravnavi primerov dijakov in študentov, ki sodelujejo v akcijah v sklopu
programov Erazmus+. S črtanjem določbe, teh omejitev ni več.
2. člen
Vsebina spremembe 5. odstavka 7. člena Odloka je uskladitev vsebine evidence zavezancev za
plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj z dejanskimi podatki,
ki se zbirajo in se rabijo za odmero.
3. člen
Dodaja se obveznost lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj, da upravnemu organu
sporočajo podatke o vseh spremembah, ki vplivajo na odmero letnega pavšalnega zneska
turistične takse
3.Ocena finančnih in drugih posledic
Opaznih vplivov na proračun občine sprememba ne prinaša.

