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Zadeva:   Predlog Odloka o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini 

Dolenjske Toplice  
 
Namen:  Obravnava in sprejem predloga odloka 
 
Faza: Predlog 
 
Pravna podlaga: Statut Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) 

 
Predlagatelj: Župan Franc Vovk 
  
Obrazložitev: V Sloveniji je bila 12. marca 2020 razglašena epidemija COVID-19, na podlagi česar 

so bili sprejeti številni restriktivni ukrepi za omejitev širjenja te nalezljive bolezni, 
zaradi katerih je javno življenje praktično ugasnilo. Istočasno je vlada začela 
pripravljati različne oblike pomoči za pomoč državljanom in gospodarstvu. Sprejeti so 
že trije zakoni, napovedana sta še vsaj dva. Ob pozitivnih epidemioloških podatkih je 
vlada proti koncu aprila začela rahljati nekatere ukrepe in v maju odpravila skoraj vse, 
z 31. 5. 2020 pa je bila epidemija preklicana. Javno življenje se tako vrača v stare 
tirnice, a gospodarske in socialne posledice epidemije bodo prisotne še vsaj nekaj 
časa.  

 
Turizem je med najbolj prizadetimi panogami, kar smo pretekla dva meseca in pol 
občutili tudi pri nas. Občina ne more direktno blažiti izgube prihodkov družbam in 
posameznikom, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami turizma, z odpovedjo deležu 
lastnih prihodkov iz naslova turistične takse pa želi povečati njihovo konkurenčnost in 
delovati promocijsko. Ob pričakovani spremembi strukture gostov (domači/tuji) v korist 
domačim, je predlagani ukrep toliko bolj smiseln. 

 
Predlagano besedilo odloka začasno znižuje višino turistične takse, uporabljal bi se 
od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Predlagana sprememba razbremenjuje zavezance za 
plačilo turistične takse, to so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v 
nastanitvenih obratih v Občini Dolenjske Toplice, s tem pa želimo ponudnikom 
nastanitev v Občini Dolenjske Toplice  omogočiti priložnost za večji obisk.  

 
Finančne posledice: Glede na višino pobrane turistične takse v obdobju julij – december 2019, se ob 

hkratni predpostavki, da bodo nastanitvene kapacitete ponudnikov zapolnjene v 
manjšem obsegu, ocenjuje, da bo iz naslova predlaganega ukrepa pobranih za cca. 
30.000 EUR manj turistične takse. Izpad v času epidemije je ocenjen na cca 22.000 
EUR. 
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Predlog sklepa: Odbor za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu Občine Dolenjske Toplice 
sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini 
Dolenjske Toplice. 

Župan 

 Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk l.r. 
Priloga: 

- Predlog Pravilnika o vrednotenju programov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice   
 
 
 
 
 
 



 
 

PREDLOG 
 
 
Na podlagi 13.  in 17. 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 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 
17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice 
na ___. redni seji dne ________ sprejel 
 
 

Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice 
 

1. člen 

V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS št. 39/2018) se spremenita 
prvi in drugi odstavek 4. člena, tako da glasita: 
 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,00 euro, na osnovi slednje znaša promocijska 
taksa 0,25 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,25 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 0,50 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 
0,13 eura, skupna višina obeh taks znaša 0,63 eura na osebo na dan. 
 

KONČNE DOLOČBE 
2. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka začasno preneha veljati Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 
Dolenjske Toplice (Uradni list RS št. 39/2018). 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati z 31. 12. 2020, uporablja 
pa se od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
 
Št. 
Dolenjske Toplice,              Župan 

Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk l.r. 

  
 

 


