
PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  višja svetovalka za pravne zadeve Aleksandra Žumer 
 
PREDLOG SKLEPA:Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled. 
 

 

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15) 

in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12) je Občinski svet 

Občine Bled na ____ redni seji dne ___________ sprejel  

 

 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled 

 

1. člen 

 

Spremeni se 2. odstavek 4. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bled (Uradni list RS, št. 

137/04, 87/09, v nadaljnjem besedilu: odlok) in sicer tako da se glasi: 

»Zavezanci za plačilo turistične takse za prenočevanje zase in za vse druge osebe so tudi lastniki 

počitniških hiš, počitniških stanovanj in apartmajev, v katerih se ne vrši registrirana turistična 

dejavnost prenočevanja.« 

 

2. člen 

 

Dopolni se 8. člen odloka, tako da se doda 3. odstavek, ki se glasi:  

»O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz četrte točke prvega odstavka tega člena 

odloči pristojni občinski organ, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti pristojnemu občinskemu 

organu predložena najmanj 15 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:  

– podatke o organizatorju vzgojno-izobraževalnega programa;  

– podroben opis vzgojno-izobraževalnega programa in dokazilo, da gre za redno aktivnost 

organizatorja programa;  

– dokazilo, da gre za program nepridobitne narave;  

– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse;  

– podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca.«  

 

3. člen 

 

Spremeni se 13. člen, ki se po novem glasi: 

»Osebe iz prvega odstavka 10. člena so dolžne do 25. v mesecu za pretekli mesec oddati  Občini 

Bled mesečno poročilo v elektronski obliki preko spletne strani www.ttaksa.si. 

Predpisan obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje: 

1. osnovne podatke o zavezancu za pobiranje in odvajanje turistične takse, 

2. nastanitvene zmogljivosti (število sob, apartmajev, šotorišč in število ležišč v posamezni 

opredeljeni kategoriji nastanitve), 

http://www.ttaksa.si/


3. število prihodov in prenočitev gostov (domači turisti, tuji turisti in število turistov po njihovi 

narodnosti), 

4. število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse, 

5. razlog olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse, 

6. znesek obračunane in plačane turistične takse, 

7. obdobje, na katerega se poročilo nanaša, 

8. številka računa, na katerega je potrebno odvesti zbrano turistično takso in sklic, 

9. druge podatke, ki so navedeni v obrazcu mesečnega poročila.« 

 

4. člen 

 

Dopolni se 14. člen odloka, tako da se doda 3. odstavek, ki se glasi:  

»Zavezanci zahtevane podatke posredujejo na občino po navadni pošti, osebno ali po elektronski 

pošti in sicer kot izpolnjen obrazec »Napoved podatkov za obračun letnega pavšalnega zneska 

turistične takse za lastnike počitniških hiš, počitniških stanovanj in turističnih apartmajev« 

 

5. člen 

 

Določba 1. odstavka 17. člena odloka se dopolni s 3. točko, ki se glasi: 

»če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 10. člena tega odloka.« 

 

6. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

Župan Občine Bled 

Janez Fajfar, l. r. 

 

 



OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Razlogi, cilji ter ocena stanja 

 

Odlok o turistični taksi v Občini Bled je bil sprejet leta 2004, spremenjen 2009 (objave v 

Uradnem listu RS, št. 137/04, 87/09). Od tedaj so se v praksi izvajanja odloka izpostavile 

določene pomanjkljivosti, posodobil se je sistem poročanja, zaradi česar predlagamo spremembe 

in dopolnitve obstoječega odloka. 

 

2. Obrazložitev spremembe vsebine odloka 

 

Obstoječa določba 4. člena Odloka določa: 

»Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci (v nadaljnjem 

besedilu: turisti), ki v Občini Bled, to je izven svojega stalnega prebivališča, uporabljajo storitve 

prenočevanja v nastanitvenem objektu. 

Zavezanci za plačilo turistične takse so tudi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.« 

Slednja določba (2. Odstavka 4. člena) se nanaša na zavezance za plačilo pavšalne turistične 

takse. V praksi so se izpostavljale posamezne dileme (denimo ali so zavezanci tudi lastniki 

apartmajev, v katerih se ne vrši registrirana turistična dejavnost prenočevanja), ki jih sedaj 

odpravljamo. 

Obstoječa določba 8. člena Odloka določa oprostitve plačila turistične takse in sicer: 

»Plačila turistične takse so oproščeni: 

1. otroci do 7. leta starosti; 

2. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, 

da je pri zavarovancu/ki podana 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; 

3. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami; 

4. 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; 

5. dijaki in študenti v dijaških oziroma v študentskih domovih; 

6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni; 

7. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila 

turistične takse; 

8. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske 

izkaznice; 

9. osebe, ki na podlagi pogodbe, izvajajo zabavne in glasbene programe v hotelih Občine 

Bled; 

10. lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki imajo stalno bivališče v Občini Bled. 

Turistično takso v višini 50% plačujejo: 

1. osebe od 7. do 18. leta starosti, 

2. turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih 

prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF; 

3. turisti v kampih.« 



 

V praksi so poznani primeri, da osebe, ki oddajajo nastanitve za prenočevanje, avtomatično 

navajajo, da gre za oprostitev po 4. točki prvega odstavka 8. člena odloka, čeprav je to glede na 

»naravo« gostov neutemeljeno. Istovrstno problematiko so zaznale tudi ostale občine, zato so se 

odloki nadgrajevali z določbo, da se utemeljenost opreostitve ugotavlja na podlagi vloge 

organizatorja, kar dodajamo v odlok tudi sami. 

 

Obstoječa določba 13. člena Odloka določa: 

»Osebe iz prvega odstavka 10. člena so dolžne do 25. v mesecu za pretekli mesec dostaviti 

Občini Bled mesečno poročilo na predpisanem obrazcu. Mesečno poročilo zavezanci lahko 

posredujejo Občini Bled tudi v elektronski obliki. 

Predpisan obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje: 

1. osnovne podatke o zavezancu za pobiranje in odvajanje turistične takse, 

2. nastanitvene zmogljivosti, 

3. število gostov, 

4. število prenočitev, 

5. število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave oziroma oprostitve plačila turistične 

takse, 

6. razlog olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse, 

7. znesek plačane turistične takse, 

8. obdobje, na katerega se poročilo nanaša, 

9. številka računa, na katerega je potrebno odvesti zbrano turistično takso.« 

 

Občina Bled je v letu 2016 prešla  na posodobljen sistem za obvezno poročanje števila nočitev 

preko spletne strani https://www.ttaksa.si, na katerem je tudi malo spremenjen obrazec za 

poročanje. Temu ustrezno prilagajamo določbo 13. člena odloka. 

 

 

Obstoječa določba 14. člena Odloka določa: 

»Občina Bled bo vzpostavila evidenco lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj v 

skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Evidenca zavezancev in njihovih objektov 

bo opisana v Pravilniku o vodenju evidence zavezancev za plačilo letne pavšalne turistične 

takse. 

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni na poziv Občine Bled posredovati 

podatke o svoji počitniški hiši oziroma počitniškem stanovanju.« 

 

Določba se nanaša na zavezance za plačilo pavšalne turistične takse. Ker način poročanja ni 

jasen, niti za to ne obstoji obrazec, z dodanim odstavkom to nadgrajujemo. 

 

Obstoječa določba 17. člena Odloka določa: 

»Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 1000 eurov samostojni 

podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sprejemajo 

turiste na prenočevanje, če: 

1. do 25. v mesecu za pretekli mesec Občini Bled ne predloži izpolnjenega predpisanega 

obrazca, z namenom utaje plačila turistične takse in prikrivanja dohodka (13. člen) 

2. če ne da pristojnemu organu na vpogled evidenc iz 12. člena. 

https://www.ttaksa.si/


Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna 

oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.« 

 

Obstoječi odlok ne predvideva, da bi lahko sankcionirali tiste, ki sicer podajo mesečno poročilo, 

turistične takse pa ne plačajo. Prekrškovno določbo za to predvideva tudi Zakona o spodbujanju 

razvoja turizma, katero povzemamo v naš odlok. 

 

 

3. Finančne posledice 

 

Samo sprejetje sprememb  Odloka dodatnih finančnih posledic na proračun nima.  

 

Z vzpostavitvijo večje preglednosti pri poročanju, pri uveljavljanju oprostitev zna imeti 

sprememba pozitiven vpliv na obseg pobrane turistične takse. 

 

 

Pripravili: 

Urška Vidmar 

Aleksandra Žumer 

 


