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Na podlagi 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(ZSRT, Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012) in 15. člena Statuta
Občine Sveta Ana (Uradni list RS: 39/2010, 107/2010 in MUV:
06/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 17. redni seji,
dne 24. septembra 2014 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina turistične takse, način porabe sredstev turistične takse,
oprostitve plačila turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, mesečno poročilo in nadzor nad pobiranjem
turistične takse.
2. člen
Turistična taksa je po ZSRT pristojbina za prenočevanje, s
katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo
določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE

ŠT. 20, 30. 9. 2014
IV. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Zbrana sredstva turistične takse so namenski prihodek Občine Sveta Ana in se uporabljajo za spodbujanje razvoja turizma v
skladu z zakonom in proračunom Občine Sveta Ana.
V. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

1.
2.
3.

4.
5.
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6. člen
Plačila turistične takse 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 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,
učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji,
udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih
rednih aktivnosti,
dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v 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.

3. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in
tujci, ki na območju Občine Sveta Ana, izven svojega stalnega
prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju
turisti) v nastanitvenem objektu.
Turisti plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni
brezplačnih storitev za prenočevanje.

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.

III. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse,
mora biti vpisan razlog oprostitve iz 7. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v 11. členu tega odloka.

4. člen
Višina turistične takse se določa v točkah. Na območju Občine Sveta Ana je določena v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk
pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične takse je
določena z ZSRT. Vlada Republike Slovenije lahko enkrat letno
na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost
točke (najkasneje v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto).
Na dan sprejema tega odloka znaša vrednost točke 0,0918
EUR, od 01. 01.2015 pa 0,115 EUR.

VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO POROČILO
8. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na
prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine Sveta Ana hkrati s plačilom storitev za prenočevanje
ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
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Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
9. člen
Osebe iz 9. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično
takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun
občine.
Osebe iz 9. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji
odstavek, dolžne predložiti občini mesečno poročilo, iz katerega
mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Mesečno poročilo je potrebno predložiti tudi če ni bilo
nobenih nočitev.
Mesečno poročilo se oddaja na predpisanem obrazcu »Poročilo o plačani turistični taksi«, ki je priloga temu odloku in je
objavljen na spletni strani Občine Sveta Ana (www.sv-ana.si).
Poročilo se oddaja po pošti na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana
v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah ali po elektronski pošti na naslov: obcina@sv-ana.si.
VII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD POBIRANJEM
TURISTIČNE TAKSE
10. člen
Osebe iz 9. 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 prebivališča določenih podatkov, razvidno tudi število
prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
11. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter
vodenjem evidenc opravlja pristojni medobčinski inšpekcijski
organ.
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ po postopku, ki ga določa zakon.
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon
o spodbujanju turizma.

ŠT. 20, 30. 9. 2014
MESEČNO POROČILO
o prenočitvah in plačani turistični taksi (TT) v Občini Sveta
Ana za
_______________________________________
(mesec in leto)

I. PODATKI O PRAVNI ALI FIZIČNI OSEBI, KI
SPREJEMA TURISTE NA PRENOČEVANJE
Naziv
Naslov
Davčna številka
Telefon
E-naslov
II. PODATKI O ZMOGLJIVOSTI
Število sob
Število apartmajev
Število ležišč
Skupaj
III. PODATKI O PRENOČITVAH
Število nočitev
Zavezanci za plačilo

Domači
gostje

Tuji gostje

Skupaj

Plačilo TT v višini 100%
Plačilo TT v višini 50%
Oproščeni plačila TT
IV. PODATKI O PLAČANI TURISTIČNI TAKSI
Višina TT

Znesek pobrane TT

TT v višini 100%
TT v višini 50%
Skupaj
Datum: ______________________
Poročilo pripravil: ________________________ ____________
(Ime in priimek)

VIII. KONČNE DOLOČBE

(podpis)
Žig

12. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja
Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb
določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma postale posamezne
določbe tega odloka neskladne z zakonom, se uporabljajo neposredno določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Odgovorna oseba: ________________________ ____________

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem
uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije (MUV).

V vednost poslati:

Številka: 42603-01/2014
Župan Občine Sveta Ana
Datum: 24. september 2014Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr., s.r.

(Ime in priimek)

Rok oddaje poročila:
Poročilo poslati
na naslov:
goricah

Podatki za:
plačilni nalog
števil

(podpis)

do 25. v mesecu za pretekli mesec
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v
Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
ali na e-naslov: obcina@sv-ana.si
DURS, Davčni urad Maribor,
Titova c. 10, 2502 Maribor
Pobrana turistična taksa se nakaže do
25. dne v mesecu za pretekli mesec na
namen: turistična taksa
sklic: 11 76805-7047045-mesec leto
(primer.: 092014)

