OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo
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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA

ZADEVA: ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI BRDA – druga
obravnava – obrazložitev
Občinski svet Občine Brda je v prvi obravnavi sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v
Občini Brda (v nadaljnjem besedilu: odlok).
V skladu s pripombami podanimi s strani komisij ter v skladu z razpravo, opravljeno na seji v
prvi obravnavi odloka, ob upoštevanju utemeljenih pripomb pristojnega inšpektorja, se v
besedilu odloka upoštevajo pripombe in dopolnitve, kot sledi v nadaljevanju.
Na novo je določeno besedilo 3. člena odloka.
V 5. členu se črta zadnji stavek tretjega odstavka in namesto tega besedila doda novi četrti
odstavek, ki natančneje določa postopek v primeru spremembe višine turistične takse.
V 6. členu se v prvih dveh odstavkih, v skladu z razpravo občinskega sveta v prvi obravnavi,
določi pristojni organ iz 3. člena tega odloka za odločanje glede dodatnih oprostitev plačila
turistične takse in črta besedna zveza »s klepom župan«, kot je bilo navedeno v prvotnem
besedilu.
7. člen se v prvem, drugem in petem odstavku popravi v zadnjem stavku, kjer se prej navedeno
sklicevanje na 11. člen nadomesti s pravilnim sklicevanjem na 9. člen. V četrtem odstavku se
rok predložitve pisne vloge zavezanca spremeni iz 30 na 8 dni.
V 9. členu se v prvem odstavku briše beseda »lahko« pred besedno zvezo »vodi na podlagi
knjige gostov«.
Po posvetovanju s pristojnim inšpektorjem se na novo določi besedilo 10. člena, ki ureja
nadzor.
Prav tako se za izvedbo kaznovanja za prekrške glede turistične in promocijske takse v 11.
členu namesto prejšnjega besedila določi neposredna uporaba določil veljavnega ZSRT-1.

Pripravila:
Tina Novak Samec,
direktorica ZTKMŠ Brda
v sodelovanju
Saša Pegam – Tarin d.o.o.

Župan
Franc Mužič

OBČINA BRDA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2017 in
16/2018), je Občinski svet Občine Brda na _____ seji dne _________ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brda.

2.
Ta sklep velja takoj.

Številka: 4051-01/2018Datum: ……………….

ŽUPAN
Franc Mužič

