Objavljeno v Našem časopisu št.: 370 z dne 29.3.2010
Na podlagi 23.- 32., 45. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/04) ter 36. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09), je Občinski svet
občine Vrhnika na 27. seji dne 25. 2. 2010 sprejel
ODLOK
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI VRHNIKA

1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačila turistične takse v Občini Vrhnika, način
obračuna, višina turistične takse, zavezance za plačilo in njihove obveznosti, način porabe in
odvajanja turistične takse ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
2. člen
Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen kot jih določa Zakon o
spodbujanju razvoja turizma.
3. člen
Na celotnem območju Občine Vrhnika se določa turistična taksa v višini 10 točk.
4. člen
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse je določena v tretjem odstavku 26. člena Zakona o
spodbujanju razvoja turizma in znaša ob uveljavitvi tega odloka 0,0918 EUR. Vlada
Republike Slovenije lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi
vrednost točke.
5. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju
izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu:
turist) v nastanitvenem objektu.
Turistično takso plača turist hkrati s plačilom storitev za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za
prenočevanje.
6. člen
Plačila turistične takse v Občini Vrhnika so oproščeni:
• otroci do 7. 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 oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu:
zavarovanec) 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,
• otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje
in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
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•

•
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dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge
vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske ali druge skupnosti v okviru svojih rednih
aktivnosti,
osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu
neprekinjeno več kot 30 dni,
tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila
turistične takse,
člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske
izkaznice.

2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
• osebe od 7. do 18. leta starosti,
• turisti v kampih,
• turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih
prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
7. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma
samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik
posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v nadaljnjem besedilu:
sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso
v imenu in za račun Občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji
dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v
primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. V tem primeru mora biti
razlog oprostitve vpisan v evidenci, ki je določena v prvem odstavku 10. členu tega odloka.
8. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog
oprostitve v evidenci, ki je določena v prvem odstavku 10. člena tega odloka in jo morajo
voditi osebe iz 7. člena tega odloka.
9. člen
Osebe iz 7. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec na poseben račun Občine Vrhnika.
Osebe iz 7. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti
Občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, na obrazcu, ki je priloga tega
odloka, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.
10. člen
Osebe iz 7. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci
gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s
predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega
gosta oziroma turista.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja
pristojni davčni organ. Nadzor iz prejšnjega stavka opravlja tudi Medobčinski inšpektorat in
redarstvo v skladu s predpisi o inšpekcijskem nadzoru.
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11. člen
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Občine Vrhnika, porabijo pa se
namensko za izvajanje dejavnosti in storitev, določenih z zakonom. Namen porabe sredstev
se določi vsako leto s proračunom.
12. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ. Če osebe iz 7. člena tega
odloka ne odvedejo turistične takse v roku in na način, ki je določen v 9. členu tega odloka,
občina sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj turistično takso prisilno izterja. Pristojni
davčni organ neodvedeno turistično takso in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno
izterja po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
13. člen
Z globo 4.200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na
prenočevanje, če:
– ne pobira turistične takse v skladu s 7. členom tega odloka,
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z 9. členom tega odloka,
– ne vodi evidence v skladu s prvim odstavkom 10. členom tega odloka in ne predloži
mesečnega poročila v skladu z 9. členom tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena
odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 2.500 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni
podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo 300 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena
sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
14. člen
Za vprašanja, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se neposredno uporablja Zakon o
spodbujanju razvoja turizma.
Prehodne in končne določbe
15. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Vrhnika
(Uradni list RS, št. 35/99).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Vrhnika Našem
časopisu.
Št. 007-12/2009 (2-01)
Vrhnika, dne 1. 3. 2010

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

Priloga: Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi
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Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

PODATKI O PRAVNI ALI FIZIČNI OSEBI, KI SPREJEMA TURISTE NA PRENOČEVANJE

ime in priimek/naziv:
polni naslov:
poštna številka:
telefon

in

e-mail:

MESEČNO POROČILO O PRENOČITVAH
IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI
MESEC:

LETO:

Število sob: ______________________________
Število apartmajev: ________________________
Število ležišč: _____________________________

Število domačih turistov:
Število tujih turistov:
Skupno število prenočitev za poročevalno obdobje (domači + tuji turisti):
Vrednost točke turistične takse je 0,0918 EUR. Na območju Občine Vrhnika je turistična taksa določena v višini 10 točk.

Struktura gostov:

število prenočitev

znesek turistične takse
(število točk x vrednost
točke)

pobrana turistična taksa

zavezanci za plačilo
celotne takse
zavezanci za plačilo
takse v višini 50 %
zavezanci oproščeni
plačila takse
SKUPAJ POBRANA TURISTIČNA TAKSA:
Vrhnika, dne:

(žig)

Podpis vlagatelja:

Opomba: Pobrano turistično takso se nakaže do 25. dne v mesecu, za pretekli mesec, na račun občine
Vrhnika, št: SI56 0134 0540 3206 239; sklic: 19 –(davčna št. zavezanca) – 07129.
Poročilo se pošlje:
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
DURS, Davčni urad Ljubljana, Izpostava Vrhnika, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika
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