Na podlagi določil 3.,11., in 13. do 20.člena Zakona o pospeševanju turizma ( Ur.l.RS
57/98), ter 16.člena Statuta občine Kranjska Gora (UVG 17/99), je občinski svet
Občine Kranjska Gora na svoji 22.seji, dne 2.10.2000 sprejel

ODLOK O DOLOČITVI ČLANARINE LOKALNI TURISTIČNI
ORGANIZACIJI
V OBČINI KRANJSKA GORA
I. NAMEN
1. člen
Občina Kranjska Gora s tem odlokom predpisuje višino in način plačevanja članarine
Lokalni turistični organizaciji –Zavodu za pospeševanje in razvoj turizma v občini
Kranjska Gora.
2. člen
Članarino so dolžni plačevati člani lokalne turistične organizacije, ki so pravne osebe
in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom v
skladu z Odredbo o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi
razvrstitvi v skupine (Ur.l.RS št.96/98 in 28/99) in sobodajalci ter tisti kmetje, ki
opravljajo gostinsko dejavnost in imajo na območju občine Kranjska Gora svoj sedež,
poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti.
Turistična in druga društva niso zavezanci za plačilo članarine.
II. OSNOVNI KRITERIJI
3.člen
Višina članarine za posameznega člana LTO iz 2.člena Odloka se določi v točkah na
podlagi skupine dejavnosti in glede na obseg prihodka, ki ga član doseže v občini v
koledarskem letu pred letom, za katerega se določi članarina.
Kriteriji skupine dejavnosti :
A: Glede na skupino dejavnosti v skladu z Odredbo, se določi članarina od 10 do 150
točk in sicer :
- za prvo skupino dejavnosti
150 točk
- za drugo skupino dejavnosti
60 točk
- za tretjo skupino dejavnosti
30 točk
- za četrto skupino dejavnosti
10 točk
Kriteriji prihodka v preteklem koledarskem letu :
B: Glede na obseg prihodka se članarina določi v točkah in sicer :
1.skupina : za obseg prihodka
2.skupina : za obseg prihodka
3.skupina : za obseg dohodka
4.skupina : za obseg prihodka
5.skupina : za obseg prihodka

nad 100 milijonov Sit
100 točk
nad 75 milijonov Sit do 100 milijonov Sit 60 točk
nad 35 milijonov Sit do 75 milijonov Sit
30 točk
nad 15 milijonov Sit do 35 milijonov Sit
20 točk
nad 5 milijonov Sit do 15 milijonov Sit
10 točk
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6.skupina : za obseg prihodka
7.skupina : za obseg prihodka

nad 2 milijona do 5 milijonov Sit
do 2 milijona Sit

5 točk
0 točk

Vrednost točke določi pristojno ministrstvo in znaša 1.000,00 Sit.
III. OLAJŠAVE PRI PLAČEVANJU ČLANARINE
4. člen
Občina Kranjska Gora v skladu z zakonom lahko predpiše oprostitev plačila članarine
oziroma predpiše pogoje, pri katerih se upošteva nižje število točk od predpisanih.
A. Olajšave glede na manjši obseg poslovanja : zaradi razlik v obsegu poslovanja in
prihodka ter ob upoštevanju osebnega prispevka posameznih, zlasti po prihodku
manjših članov LTO, se člani dodatno razvrščajo v 7 skupin, pri katerih se število
točk, ki je osnova za izračun višine članarine po prejšnjem členu, pomnoži še s
faktorjem iz tega člena :
1.skupina : prihodek nad 100 milijonov Sit
faktor 1
2.skupina : prihodek nad 75 do 100 milijonov Sit
faktor 0,60
3.skupina : prihodek nad 35 do75 milijonov Sit
faktor 0,30
4.skupina : prihodek nad 15 do 35 milijonov Sit
faktor 0,20
5.skupina : prihodek nad 5 do 15 milijonov Sit
faktor 0,15
6.skupina : prihodek od 2 do 5 milijona Sit
faktor 0,10
7.skupina : prihodek do 2 milijona Sit
faktor 0,05
B. Pri določanju oprostitev in olajšav se poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka
upoštevajo oprostitve še glede na lokacijo.
Člani LTO se zaradi razlik pri pogojih poslovanja, ki nastajajo zaradi bolj ali manj
ugodne lokacije, kjer izvajajo dejavnost, razvrščajo v dve območji :
1. Območje: naselje Kranjska Gora, Log, Podkoren ter naselje krajevne skupnosti
Rateče Planica, : faktor 1
2. Območje: naselje Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ter naselja krajevne skupnosti
Dovje Mojstrana,
faktor 0,85
Število točk članarine posameznega člana, izračunano na osnovi prejšnjega člena in
točke A tega člena, se pomnoži še s faktorjem iz točke B tega člena.
5.člen
Člani LTO z letnim prihodkom do 500.000 Sit so oproščeni plačevanja članarine.
Novi člani LTO, ki začnejo z opravljanjem dejavnosti, so v letu začetka poslovanja
oproščeni plačevanja članarine.
Posamezne člane lahko občina z odločbo iz utemeljenih razlogov oprosti plačevanja
članarine za določeno obdobje ali jim za enako obdobje prizna olajšavo pri plačevanju
članarine, ne glede na kriterije iz prejšnjih členov.
Pri presoji utemeljenih razlogov se upoštevajo kriteriji iz 17.člena Zakona o
pospeševanju turizma.
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IV. OBRAČUN ČLANARINE
6. člen
Višina letne članarine za posameznega člana LTO se izračuna na sledeči način:
Letna članarina = (Td +Tp) x Fp x Fl
Pri čemer oznake pomenijo :
Td = število točk glede na uvrstitev v skupino dejavnosti (čl.3 A)
Tp = število točk glede na dosežen prihodek ( čl.3 B)
Fp = faktor olajšave glede na manjši obseg poslovanja ( čl.4 A)
Fl = faktor olajšave glede na lokacijo (čl.4 B)
V. SPOROČANJE PODATKOV IN NAČIN PLAČEVANJA
7.člen
Člani LTO iz 2.člena Odloka, so dolžni občini sporočiti uradne podatke o vrsti
registrirane dejavnosti, ki jo opravljajo in o višini prihodka za preteklo leto do
10.marca tekočega leta, za katerega se odmerja članarina.
Občina določi višino članarine za posamezno koledarsko leto z odločbo.
Člani, katerih letna članarina je nižja od 20.000 Sit, plačajo članarino v enkratnem
znesku najkasneje do 31.oktobra za tekoče koledarsko leto, vsi drugi člani plačujejo
članarino mesečno po dvanajstinah od letne članarine, do 15.dne v mesecu za tekoči
mesec.
Članarina se plačuje na žiro račun Lokalne turistične organizacije.
8.člen
Članarina se odmerja v naprej.
Občina posreduje pristojnemu davčnemu organu uradne podatke o vrsti dejavnosti in
višini prihodkov v preteklem koledarskem letu najkasneje do 31.marca v tekočem
koledarskem letu.
9.člen
Razdelitev zavezancev za plačilo članarine po skupinah in določitev števila točk in
letne finančne obveznosti se opravi v skladu z določili Odredbe, uradnih podatkov o
razvrstitvi glede na klasifikacijo dejavnosti, podatkov o višini prihodkov od dejavnosti,
ter ob upoštevanju olajšav in oprostitev po določbah tega Odloka.
Evidenco o zavezancih in plačilih članarine vodi občina Kranjska Gora oz. za to
pooblaščena LTO- Zavod za promocijo in razvoj turizma občine Kranjska Gora.

10. člen
Če zavezanec ne plača članarine v roku, določenem s tem odlokom, lokalna turistična
organizacija sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj članarino prisilno izterja.
Davčni urad na podlagi sporočila, iz katerega je razviden dolžni znesek članarine, izda
odločbo, s katero naloži članu lokalne turistične organizacije, da v 15.dneh plača
članarino s pribitkom v višini 50% članarine. Če zavezanec članarine in pribitka ne

3

plača v navedene roku, se članarina s pribitkom prisilno izterja po predpisih o prisilni
izterjavi davkov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11.člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se
prične uporabljati za odmero članarine za leto 2001.

Štev. 333/2-3/00-nk
Datum: 4.10.2000
Župan
Jože Kotnik
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