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OBČINSKEMU SVET
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ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO – druga obravnava

Namen:

Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o turistični
taksi v Mestni občini Novo mesto

Pravna osnova:

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2)
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 96/08 – UPB1)

Poročevalec:

Gregor Macedoni, član Občinskega sveta

Obrazložitev:

Gregor Macedoni in skupina svetnikov je dne 31. 5. 2012 vložila
zahtevo, da se na dnevni red naslednje seje Občinskega sveta uvrsti
obravnava predloga odloka o spremembi Odloka o turistični taksi v
Mestni občini Novo mesto in predložila gradivo. (priloga 1)
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 16. seji dne 12. 7. 2012
sprejel predlog odloka o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni
občini Novo mesto v prvi obravnavi v predlagani vsebini.

Predlog sklepov:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka
o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto
– v drugi obravnavi.

Po pooblastilu župana
št. 032-15/2010 z dne 28. 6. 2011
mag. Mojca Špec Potočar
PRILOGE:
1. predlog odloka spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto z obrazložitvijo
(priloga 1)
2. obrazložitev strokovnih služb in razlogi za nesprejem predlaganega odloka (priloga 2)

Gregor Macedoni
Občinski svet MO Novo mesto
Lista GREMO GOR!

g. župan Alojzij Muhič
Mestna občina Novo mesto
Seidlova c. 1
8000 Novo mesto

V skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto vam spodaj podpisani
člani Občinskega sveta vlagamo zahtevo, da se na dnevni red naslednje redne seje Občinskega sveta
uvrsti naslednja točka dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni Občini Novo mesto – prva (druga)
obravnava (Oživljanje mestnega jedra z mladimi – turistična taksa v hostlih v mestnem jedru)

Predlog sklepa:
»Občinski svet sprejema Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Mestni Občini Novo mesto
kot sledi iz predloga v prvi (drugi) obravnavi.«
Priloga: predlog Odloka o spremembi odloka o turistični taksi
Kratka obrazložitev:
Predlagana sprememba veljavnega odloka, ki posredno opredeljujejo tudi nadaljnje oživljanje
mestnega jedra, ki se ‐ kljub nesistematični politiki na tem področju s strani Mestne občine ‐ izvaja s
strani zasebnikov in javnih institucij ter v sodelovanju obojih. Prav gotovo je projekt odprtja Hostla
Situla v letu 2008 pomenil velik premik k oživljanju starega mestnega središča Novega mesta. V nekaj
letih je po najnovejši izdaji vodnika Lonely Planet Slovenia (najbolj razširjena in s tem najbolj vplivna
zbirka turističnih vodnikov na svetu) postal »najlepši hostel v Sloveniji«. Avtor zapisa v nadaljevanju
celo predlaga, da si obiskovalci Novega mesta hostel označijo kot samostojno destinacijo v Novem
mestu. Tako je Skupina Društva novomeških študentov pokazala smer in način kaj se lahko z pravim
delom in zavzetostjo stori na področjih, kjer večina pričakuje zgolj pomoč od zunaj.
Predlagana sprememba Odloka o turistični taksi zgolj nekoliko razširja definicijo uporabnikov
turističnih storitev, ki so oproščeni plačila turistične takse. Že iz dosedanje formulacije se vidi namen,
da se plačila takse oprosti uporabnike mladinskih hotelov, vendar v času sprejemanja tega odloka še
ni bilo edinega pravega hostla v Novem mestu. Hostel Situla se je odločil, da ne bo del mreže
združenja IYHF (vsi večji hostli običajno niso člani IYHF, tako npr. ni član mreže Hostel Celica). Zato je
v predlogu podana razširjena opredelitev dosedanje alineje, ki omogoča tudi hostlom, ki niso del
združenja IYHF, so pa del nacionalnih mladinskih mrež ali združenj nevladnih organizacij uveljavljanje
bonitete odloka glede plačevanja turistične takse.
Predlagatelj in poročevalec: Gregor Macedoni
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PREDLOG

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), in
določil Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – Statut MONMUPB-2) je Občinski svet na svoji …. seji dne ……. sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto

1. člen
V Odloku o turistični taksi (Uradni list RS, št. 70/2005) se 7. člen spremeni tako, da
se na koncu 1. odstavka doda nova alinea:
– turisti, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno
mrežo mladinskih prenočišč IYHF oz. so del nevladnih organizacij, ki so
vključene v nacionalna mladinska združenja ali mladinske mreže.
ter se na v drugem odstavku 7. člena izbriše 2. alinea.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novo mesto, dne …….
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič
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