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Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o turistični taksi
v Občini Bled.

Na podlagi 13., 17. in 50. člena 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 in 14/15 - ZUUJFO) 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 seji dne________ 2018 sprejel naslednji
ODLOK
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI BLED
I.

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o turistični taksi v občini Bled (v nadaljevanju: odlok) določa:
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
- način plačevanja in vodenje evidence turistične in promocijske takse,
- nadzor in kazenske določbe vezane na izpolnjevanje določil tega odloka.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine Bled.
II.

ZAVEZANCI ZA PLAČILO, VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER
OPROSTITVE

2. člen
(zavezanci za plačilo)
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
- državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu in
- lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.
3. člen
(višina turistične in promocijske takse)
(1) Pri določitvi višine zneska turistične takse se upošteva prebivanje v sezonskem ali
zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih občina brezplačno zagotavlja
turistom.
(2) V znesku turistične takse ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične
takse.
(3) Turistična taksa skupaj s promocijsko takso na osebo na dan znaša:
Naselje

Bled
Bodešče,
Koritno, Ribno,
Selo, Zasip
Bohinjska Bela,
Kupljenik,
Obrne, Slamniki

Obdobje
1. 4. - 30. 9. in 1. 12. - 31. 1.
1. 2. - 31. 3. in 1. 10. - 30. 11.
Turistična
Promocijska
Turistična
Promocijska
Skupaj
Skupaj
taksa
taksa
taksa
taksa
2,50 €
0,63 €
3,13 €
2,00 €
0,50 €
2,50 €
2,25 €

0,56 €

2,81 €

1,75 €

0,44 €

2,19 €

2,00 €

0,50 €

2,50 €

1,50 €

0,38 €

1,88 €

(4) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini,
kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim
odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli
tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
4. člen
(višina turistične takse v pavšalnem letnem znesku)
(1) Pri določitvi višine turistične takse v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in
počitniških stanovanj se upošteva obseg ugodnosti in storitev, ki so na območju občine, kjer
je počitniška hiša ali stanovanje, na voljo brezplačno, vendar največ do 45 evrov na
posamezno ležišče.
(2) Višina turistične takse v pavšalnem letnem znesku znaša:
Naselje
Znesek na posamezno ležišče
Bled
45 €
Bodešče, Koritno, Ribno, Selo, Zasip
40 €
Bohinjska Bela, Kupljenik, Obrne, Slamniki
35 €
(3) Za počitniško hišo ali počitniško stanovanje se skladno z ZSRT-1 šteje, da ima naslednje
število ležišč:
- do 30 m2 stanovanjske površine objekta: dve ležišči,
- nad 30 do 50 m2 stanovanjske površine objekta: tri ležišča,
- nad 50 do 70 m2 stanovanjske površine objekta: štiri ležišča,
- nad 70 do 90 m2 stanovanjske površine objekta: pet ležišč,
- nad 90 m2 stanovanjske površine objekta: šest ležišč.
5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)
(1) Poleg zavezancev, ki so v 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse
za prenočevanje, so popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske
takse tudi:
- učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno
izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge
vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih
aktivnosti,
- dijaki v dijaških domovih,
- študenti višjih ali visokih šol ter fakultet, ki imajo registriran sedež na območju občine
Bled in imajo status rednega študenta ter urejeno prijavno obveznost na podlagi 9. člena
Zakona o prijavi bivališča.
(2) Oprostitev plačila turistične takse iz pete in šeste alineje 1. odstavka 18. člena ZSRT-1 se
odobri z odločbo občinske uprave na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo je ta dolžan
predložiti najmanj 10 dni pred prvo prenočitvijo, za katero se oprostitev plačila turistične
takse nanaša. Vloga mora vsebovati:
- podatke o organizatorju programa,
- podroben opis programa,
- dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,
- število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
- podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.
(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

(4)

(5)

(6)
(7)

III.

vzgojno-izobraževalne 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.
Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena
ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v
javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je
društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev.
Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse preveri veljavnost takega sklepa
oziroma iz javno dostopnih podatkov (denimo spletne strani, Uradni list RS) preveri, ali ima
društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco turistične takse.
Do 50-odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega
odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. let, ki
prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč
(IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih
straneh.
Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse občina pošlje v vednost
nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v
evidenco turistične takse.
Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku, so upravičeni
naslednji zavezanci:
- lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki so v naravi ruševine ali ki se
adaptirajo in so kot take neprimerna za bivanje, kar se dokazuje z ustreznim
fotografskim materialom oz. ogledom nepremičnine,
- lastniki počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ki imajo stalno prebivališče na
območju občine Bled oziroma če so lastniki pravne osebe, ki imajo registriran sedež na
območju občine Bled,
- lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki z izkaznico ali odločbo dokazujejo invalidnost,
- tujci, ki so lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj in imajo prijavljeno začasno
prebivališče v občini Bled.
NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE

6. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)
Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka so zavezanci iz prve alineje 2. člena tega
odloka dolžni nakazati na poseben račun Občine Bled na predpisan način, ki je objavljen na
spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

7. člen
(plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj)
Obveznost plačila turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj se obračunava v
letnem pavšalnem znesku za preteklo leto, ki se odmeri z odločbo, v višini, ki jo opredeljuje
4. člena tega odloka.
Turistično takso iz prvega odstavka tega člena so zavezanci dolžni nakazati na poseben
račun občine naveden v odločbi.
Za postopek izdaje odločbe iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določila, ki so
opredeljena v zakonu o upravnem postopku.
V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja med
letom, je zavezanec dolžan plačati sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse.
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 kolikor lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, hišo oziroma
stanovanje oddajajo v najem, so dolžni občini posredovati kopijo najemne pogodbe za

preteklo leto s kopijo prijave davka pristojnemu davčnemu organu. Predložitev dokumentov
je pogoj, da se odločba o odmeri ne izda.
IV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
- Odlok o turistični taksi občine Bled (Ur. l .RS, št. 137/04, 87/09, 13/16);
- Pravilnik o vzpostavitvi evidence lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj
številka 007-7/2017, z dne 29. 12. 2017.
9. člen
(uveljavitev nove turistične takse)
(1) Od 1. 7. 2018 do 31. 3. 2019 se zaračunava turistično takso za prenočevanje v enotni višini
1,50 evra, od 1. 4. 2019 dalje pa skladno s tem odlokom.
(2) Promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse, se na podlagi zakona, ki ureja
spodbujanje turizma, začne zaračunavati in pobirati 1. 1. 2019 dalje.
(3) Turistično takso v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških
stanovanj, ki je opredeljena v tem odloku, se prvič obračuna v letu 2019 za leto 2018, do
tedaj pa se uporabljajo določila Odloka o turistični taksi občine Bled (Ur. l. RS, št. 137/04,
87/09, 13/16).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine, uporablja pa se od 1. 7.
2018 dalje.
Številka:
Datum:
OBČINA BLED
Župan
Janez Fajfar

OBRAZLOŽITEV:
1. Razlogi za sprejetje odloka
V mesecu februarju 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 13/18, v nadaljnjem besedilu: ZSRT-1), ki je v 50. členu določil, da Občine uskladijo splošne
akte, s katerimi določajo turistično takso, s tem zakonom najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
Veljavni Odlok o turistični taksi občine Bled je bil sprejet v letu 2004, spremenjen in dopolnjen v
letu 2009 in 2016.
Osnutek odloka je pripravljen iz razloga, ker je veljavni odlok potrebno uskladiti z ZSRT-1.
2. Ocena stanja, cilji
Nov ZSRT-1 določa ureditev turistične in promocijske takse v IV. poglavju, v členih od 16.-25.
(členi so povzeti konec obrazložitve).
Skladno z novim ZSRT-1 občine določijo turistično takso v znesku do 2,5 evra. Občina pri
določitvi višine zneska turistične takse upošteva vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov,
prebivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih
brezplačno zagotavlja turistom.
Z novim zakonom se je zmanjšal nabor oprostitev plačila turistične takse, vendar dopušča
občinam, da v svojih predpisih, skladno z lokalnimi turističnimi politikami, strategijami in
posebnostmi določijo osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila.
Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25% zneska
turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse skladno z ZSRT-1 začne
veljati 1. 1. 2019.
Na podlagi veljavnega Odloka o turistični taksi občine Bled znaša višina turistične takse za
nastanitvene objekte 11 točk. Na podlagi Sklepa o uskladitvi vrednosti točke turistične takse
(Uradni list RS, št. 25/14) znaša vrednost točke turistične takse od 1. januarja 2015 0,115 eura.
Torej znaša višina turistične takse za nastanitvene objekte 1,27 eura.
3. Vsebina odloka
Uvodoma je določena vsebina odloka, območje urejanja (1. člen) ter zavezanci za plačilo (2.
člen).
Osnutek odloka skladno z ZSRT-1 določa novo višino turistične takse (3. člen), ki jo plačujejo
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju
občine Bled. Skladno s šesto alinejo 2. člena ZSRT-1 je nastanitveni obrat hotel, motel, penzion,
prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori
pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter vsak
drug objekt za nastanitev turistov.
Občina je pri določitvi višine zneska turistične takse upoštevala prebivanje v sezonskem ali
zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih na posameznem območju
brezplačno zagotavlja turistom. Skladno s slednjim je območje občine razdeljeno na 3 območja,
po posameznih naseljih.

Poleg turistične takse se skladno z drugim odstavkom 17. člena ZSRT-1 obračuna tudi
promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse in se začne zaračunavati 1.
1. 2019.
Glede zaokroževanja zneska pri obračunu turistične in promocijske takse na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo pojasnjujejo, da se višina takse lahko zaokroži na dve
decimalni števili, tako da se dobljeni znesek zaokroži navzgor ali navzdol na najbližji cent, saj je
najmanjša zahteva, ki jo je treba izpolniti, da se zneski zaokrožijo na dve decimalni mesti – ker
evro kot valuta vključuje osnovno enoto mere (1 evro) in njeno podenoto (cent); najmanjša
mera natančnosti je tako zaokrožitev zneskov na dve decimalni mesti.
Glede na definicijo »počitniške hiše ali počitniško stanovanje« po ZSRT-1 je to stanovanjska
stavba ali stanovanje, ki se uporablja za sezonsko ali občasno prebivanje in v njem ni prijavljenih
oseb s stalnim prebivališčem ali se ne daje v najem, kjer je tak najem ustrezno prijavljen
pristojnemu davčnemu organu (2. Člen ZSRT-1). Skladno z določbo 22. člena ZSRT-1 lastnik
počitniškega stanovanja ali počitniške hiše plača turistično takso v pavšalnem letnem znesku v
višini, sorazmerni z obsegom ugodnosti in storitev, ki so na območju občine, kjer je počitniška
hiša ali počitniško stanovanje, na voljo brezplačno, vendar največ do 45 evrov za posamezno
ležišče. Turistično takso v pavšalnem letnem znesku določa 4. člen odloka, pri čemer se višina
razlikuje glede na 3 območja, po posameznih naseljih.
Oprostitve plačila turistične takse določa 18. členu ZSRT-1 (glejte spodaj).
ZSRT-1 dopušča občinam, da v svojih predpisih, dodatno določijo primere oseb, ki so v celoti ali
delno oproščene plačila. Pri turistični taksi so predlagane tri tovrstne oprostitve (1. odstavek 5.
člena). Dve (prva in druga alineja) sta bili že do sedaj uveljavljeni, na novo pa se oprostitev
nanaša tudi na študente višjih ali visokih šol ter fakultet, ki imajo registriran sedež na območju
občine Bled in imajo status rednega študenta ter urejeno prijavno obveznost na podlagi 9. člena
Zakona o prijavi bivališča. Z namenom preverbe utemeljenosti oprostitev, se predvideva izvedba
posebnega ugotovitvenega postopka in sicer za primera oprostitev iz 5. in 6. alineje 18 člena
ZSRT-1:
učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih
ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojnoizobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega
vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo
društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu.
Pri t.i. pavšalni turistični taksi so predlagane štiri oprostitve (7. odstavek 5. člena), ki so bile
uveljavljene v praksi in jih z določbo uveljavljamo.
Plačilo turistične in promocijske takse (6. člen) se nakazuje na poseben podračun občine.
Prihodki od turistične takse so skladno z ZSRT-1 namenjeni za načrtovanje, organiziranje in
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, spodbujanje razvoja celovitih turističnih
proizvodov, trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in
vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, urejanje, čiščenje in obnovo površin in turistične
infrastrukture namenjene turistom, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za
pozitiven odnos do turistov in turizma ter druge storitve, ki jih v turističnem območju

brezplačno nudijo turistom. Sredstva se usmerjajo tudi v bogatitev programa prireditev in
promocijo novih turističnih produktov.
Sredstva promocijske takse pa se nakažejo javni agenciji, ki opravlja dejavnost nacionalne
turistične organizacije (Slovenski turistični organizaciji) za načrtovanje in izvajanje trženja ter
promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.
Plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj (7. člen) se odmerja z odločbo in
vodi skladno z upravnim postopkom.
V prehodnih in končnih določbah se določa prenehanje veljavnosti predpisov (8. člen), način
uveljavitve nove turistične takse (9. člen) ter začetek veljavnosti (10. člen).
Od 1. 7. 2018 do 31. 3. 2019 se zaračunava turistično takso za prenočevanje v enotni višini 1,50
evra.
Od 1. 1. 2019 dalje se na podlagi ZSRT-1 zaračunava tudi promocijska taksa, ki znaša 25 %
zneska turistične takse (1,50 evra + 0,38 evra = 1,88 evra).
Od 1. 4. 2019 dalje se turistična in promocijska taksa zaračunavata skladno s predlaganim
odlokom.
Turistično takso v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj
se prvič obračuna v letu 2019 za leto 2018, do tedaj pa se uporabljajo določila do sedaj
veljavnega Odloka o turistični taksi občine Bled.
Predlagan začetek uporabe in uveljavitve nove višine turistične takse je predlagan pod pogojem,
da bo odlok sprejet po skrajšanem postopku.
Turistična taksa se gostom med njihovim bivanjem v nastanitvenem obratu načeloma
obračunava po dneh, v višini, kot je določena. Če gost prispe v nastanitveni obrat npr. 28. 3. in
tega zapusti npr. 5. 4., pri čemer nov občinski odlok novo višino turistične takse uveljavlja s 1. 4.,
se turistična taksa obračuna za obdobje do vključno 30. 3. v predhodni višini, od 1. 4. dalje pa po
predlaganem (novem) odloku.
Podobno velja tudi za oprostitve ali delne oprostitve, ki se lahko z odloki spremenijo in vplivajo
na višino turistične takse.

4. Ocena finančnih in drugih posledic odloka
V letu 2017 je bilo na območju občine Bled 1.031.273 nočitev (460.643 gostov). Iz tega naslova
je bilo v letu 2017 pobrano za 1.151.582,22 evrov turistične takse, pri čemer je potrebno
upoštevati določene kategorije oseb, ki so po ZSRT-1 oproščene plačila turistične takse. Poleg
tega je bilo iz naslova pavšalne turistična takse pobranih 51.086,68 evrov. Skupaj torej
1.202.668,90 evrov turistične takse v letu 2017.
Tabela 1: Učinek povečane turistične takse v višini 1,50 € v primerjavi z obstoječo v višini 1,27 € na
občinski proračun v prehodnem obdobju glede na datum izteka prehodnega obdobja:
prenočitve

turistična taksa
1,27
1,50

1. 7.2018-31.12.2018
801.625,30 €
1.026.801,53 €
710.000
+ 225.176,23 €
1.7.2018-31.3.2019
925.820,77 €
1.173.489,09 €
820.000
+ 247.668,33 €
1.7.2018-30.6.2019
1.287.116,67 € 1.600.216,54 €
1.140.000
+ 313.099,87 €
Predlagamo prehodno obdobje do 31. 3. 2019 in takojšnjo uveljavitev drugih določil odloka iz
naslednjih razlogov:
- dodaten prihodek proračuna v letu 2018 v višini pribl. 225.000 €,
- postopna uvedba z obstoječih 1,27 € na 1,50 € pomeni razmeroma majhno razliko 0,23
€,
- 1,50 € je v nadaljevanju predvidena najnižja višina turistične takse v tretjem območju
(Bohinjska Bela) v nizki sezoni,
- ukinitev 50% oprostitev za goste v kampih.
Tabela 2: Učinek povečane turistične takse v višini do 2,50 € v primerjavi z obstoječo v višini 1,27 €
na občinski proračun za leto 2019:
turistična taksa
1,27
do 2,50
1.1.2019-31.12.2019
1.298.407,17 € 2.355.919,63 €
1.150.000
+ 1.057.512,46 €

prenočitve

Z uveljavitvijo odloka se bo povečal obseg dela v občinski upravi zaradi opravljanja novih nalog,
ki jih nalaga ZSRT-1, gre za pobiranje in odvajanje turistične in promocijske takse, izdajo
plačilnih nalogov, če turistična in promocijska taksa ne bo plačana, in postopke v zvezi s prisilno
izterjavo neplačane turistične in promocijske takse preko pristojnega davčnega organa.

DOLOČBE ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA (Uradni list RS, št. 13/18)
IV. TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA
16. člen
(zavezanci za plačilo)
(1) Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci,
ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za
prenočevanje, razen če ta zakon ne določa drugače.
(3) Zavezanci za plačilo turistične takse so tudi lastniki počitniških hiš, počitniških
stanovanj in lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih. Turistično takso plačajo
v skladu z 22. oziroma 23. členom tega zakona.
17. člen
(znesek turistične in promocijske takse)
(1) Občina določi turistično takso v znesku do 2,5 eura.
(2) Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov
zneska obračunane turistične takse.
(3) Občina pri določitvi višine zneska turistične takse upošteva vrsto in kategorijo
nastanitvenih obratov, prebivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti
in storitev, ki jih brezplačno zagotavlja turistom.
(4) Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin
enkrat na leto uskladi višino zneska turistične takse iz prvega odstavka tega člena, in to
najpozneje v aprilu z veljavnostjo od prihodnjega koledarskega leta naprej.
18. člen
(oprostitev plačila turistične takse)
(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
otroci do sedmega leta starosti,
osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je
pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila
oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni
okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih
ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojnoizobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega
vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo
društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
osebe od 7. do 18. leta starosti,
osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v
mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
(3) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične takse izkazujejo s
predložitvijo kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.

(4) Občina lahko s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka tega člena
dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena oprostitev plačila turistične takse ne velja, če
se ta plačuje v pavšalnem letnem znesku v skladu z drugim odstavkom 22. člena in drugim
odstavkom 23. člena tega zakona.
19. člen
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki,
sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko
takso v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena tega zakona hkrati s plačilom
storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso
tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
20. člen
(evidentiranje plačila turistične takse)
(1) Osebe iz prejšnjega člena na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja
prijavo prebivališča, vodijo evidenco turistične takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev
posameznega gosta in znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta. Podatki v evidenci
turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.
(2) Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci
iz prejšnjega odstavka vpisan razlog oprostitve iz 18. člena tega zakona.
(3) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta
izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
21. člen
(nakazovanje turistične in promocijske takse)
Osebe iz prvega odstavka 19. člena tega zakona do 25. dne v mesecu za pretekli mesec
nakazujejo pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun občine. Občina prejeto
promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec
prenakaže na poseben račun agencije iz 5. člena tega zakona.
22. člen
(turistična taksa za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih)
(1) Občina lahko določi, da se v počitniških hišah ali počitniških stanovanjih plačuje
turistično takso, če:
je bilo na območju občine v preteklem letu več kot 100.000 prenočitev ali je na območju občine
vsaj 1.500 ležišč v nastanitvenih obratih in
je na območju občine najmanj 200 počitniških hiš ali počitniških stanovanj.
(2) Turistična taksa iz prejšnjega odstavka se plača v pavšalnem letnem znesku, ki ga
plača lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja v skladu s tretjim in četrtim odstavkom
tega člena. Način plačevanja podrobneje določi občina v svojem predpisu.
(3) Lastnik počitniškega stanovanja ali počitniške hiše plača turistično takso v
pavšalnem letnem znesku v višini, sorazmerni z obsegom ugodnosti in storitev, ki so na območju
občine, kjer je počitniška hiša ali počitniško stanovanje, na voljo brezplačno, vendar največ do 45
eurov za posamezno ležišče.
(4) Za počitniško hišo ali počitniško stanovanje se šteje, da ima naslednje število
ležišč:
do 30 m2 stanovanjske površine objekta: dve ležišči,
nad 30 do 50 m2 stanovanjske površine objekta: tri ležišča,
nad 50 do 70 m2 stanovanjske površine objekta: štiri ležišča,
nad 70 do 90 m2 stanovanjske površine objekta: pet ležišč,
nad 90 m2 stanovanjske površine objekta: šest ležišč.

(5) Za stanovanjsko površino iz prejšnjega odstavka se šteje uporabna površina, kot
je navedena v katastru stavb.
(6) Za namen zaračunavanja turistične takse za prenočevanje v počitniških hišah ali
počitniških stanovanjih občina vodi evidenco zavezancev za plačilo te takse, ki vsebuje podatek o
osebnem imenu, stalnem naslovu prebivališča, matični in davčni številki zavezanca ter podatke o
stanovanjski površini počitniške hiše ali stanovanja.
(7) Lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja iz tretjega odstavka tega člena
plača turistično takso v pavšalnem letnem znesku do 31. marca za preteklo leto.
23. člen
(turistična taksa za prenočevanje na plovilih na stalnih privezih v turističnih pristaniščih)
(1) Občina lahko določi, da turistično takso plačajo osebe, ki prenočujejo na plovilih
na stalnem privezu v turističnem pristanišču.
(2) Turistična taksa iz prejšnjega odstavka se plača v pavšalnem letnem znesku, ki ga
plača lastnik plovila skladno s tretjim odstavkom tega člena. Način plačevanja turistične takse iz
prejšnjega odstavka podrobneje določi občina v svojem predpisu.
(3) Lastnik plovila iz prejšnjega odstavka plača turistično takso v pavšalnem letnem
znesku v višini, ki je sorazmerna z obsegom ugodnosti in storitev, ki so na območju občine, kjer
je turistično pristanišče, na voljo brezplačno, pri čemer pavšalni znesek plačila ne sme presegati:
za plovila do 8 m dolžine: 60 eurov,
za plovila od 8 m do 12 m dolžine: 120 eurov,
za plovila nad 12 m dolžine: 180 eurov.
(4) Za namen zaračunavanja turistične takse za prenočevanje na plovilih na stalnih
privezih v turističnih pristaniščih občina vodi evidenco zavezancev za plačilo te takse, ki vsebuje
podatek o osebnem imenu in stalnem naslovu prebivališča zavezanca in podatke o dolžini
plovila.
(5) Lastnik plovila iz drugega odstavka tega člena plača turistično takso v pavšalnem
letnem znesku do 31. marca za preteklo leto.
24. člen
(izdaja plačilnega naloga, če turistična in promocijska taksa ni plačana)
(1) Če ob nastanku taksne obveznosti turistična ali promocijska taksa ni plačana,
občina osebi iz prvega odstavka 19. člena tega zakona izroči ali pošlje plačilni nalog, s katerim
mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov
zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino dolžne takse ter pravno podlago za njeno
odmero, številko računa za njeno nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter opozorilo
zavezancu o posledicah, če takse v roku ne plača.
(2) Zoper plačilni nalog iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od njegove vročitve
dopusten ugovor iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je bila
taksa napačno odmerjena.
(3) O ugovoru v 15 dneh s sklepom odloči organ, ki je izdal plačilni nalog.
(4) Organ iz prejšnjega odstavka s sklepom ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže.
Če ugotovi, da je bila taksa že plačana ali pa da taksna obveznost ni nastala, ugovoru ugodi in
izpodbijani plačilni nalog odpravi. Če ugotovi, da je bila taksa napačno odmerjena, ugovoru ugodi
in izpodbijani plačilni nalog nadomesti z novim plačilnim nalogom.
(5) Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa.
(6) Če organ, ki je izdal plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem
nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper
nov plačilni nalog je dopusten ugovor, za katerega se uporabljajo določbe tega člena.
(7) Ugovor zoper plačilni nalog zadrži izvršitev.
(8) Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga,
se plačajo zamudne obresti po 0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki jih
taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.

25. člen
(prisilna izterjava)
(1) Prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske takse opravlja pristojni
davčni organ.
(2) Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in rokih, določenih s tem zakonom,
in taksni zavezanec ne vloži ugovora ali vloge za oprostitev, občina potrdi izvršljivost plačilnega
naloga in ga pošlje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev.
(3) Turistična in promocijska taksa se prisilno izterjata po predpisih, ki urejajo
prisilno izterjavo davkov.
(4) Neplačane turistične in promocijske takse se prisilno ne izterjajo, če znesek
neplačane takse v posamezni zadevi ne presega 10 evrov.
(5) Pravica do izterjave turistične in promocijske takse zastara v rokih, določenih v
zakonu, ki ureja prisilno izterjavo davkov.
VII. NADZOR IN UPRAVNI UKREPI
41. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse ter
vodenjem evidenc iz 16. do 23. člena tega zakona opravlja pristojni občinski inšpekcijski organ,
ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, kjer ta organ ni ustanovljen, pa
pristojni davčni organ.
(2) Nadzor nad določbami, ki urejajo nadzor nad nepridobitno naravo turističnih
paketov in povezanih potovalnih aranžmajev iz 27. člena tega zakona in opravljanjem dejavnosti
organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev ter turističnega
vodenja iz 28., 32 in 35. člena tega zakona opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
(prekrški glede turistične in promocijske takse)
(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki
sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
- pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim in drugim odstavkom 19. člena tega
zakona ali
- vodi evidence v skladu s prvim in drugim odstavkom 20. člena tega zakona ali
- nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z 21. členom tega zakona.
(2) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 120 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.

