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Na podlagi 23. in 24. člena Zakona o pospeševanju turizma (UL RS, št. 57/98) in 7. člena 

Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/99) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 

svoji 15. redni seji, dne 6. aprila 2000, sprejel  

O D L O K  

o turistični taksi v Občini Selnica ob Dravi  

1. člen  

S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Selnica ob Dravi, oprostitve, način 

plačila ter način poročanja o obračunani in plačani turistični taksi.  

2. člen  

Na območju Občine Selnica ob Dravi se turistična taksa vrednoti v višini 10 točk.  

Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo 

uskladi na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin, Vlada Republike Slovenije.  

3. člen  

Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžne odvajati turistično 

takso na poseben račun občine najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Do tega 

roka morajo občini predložiti tudi poročilo o obračunani in plačani turistični taksi za 

navedeno obdobje. Poročilo morajo zavezanci oddati na posebnem obrazcu, ki ga dobijo na 

sedežu Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi.  

Poročilo so zavezanci dolžni pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imeli goste na 

prenočevanju ali ne.  

4. člen  

Plačila turistične takse so oproščeni:  

• otroci do sedmega leta starosti,  

• invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,  

• osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih in bolnicah,  

• učenci, dijaki, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na neprofitni 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 turistično gostinskem obratu več kot 30 dni,  



• udeleženci mladinskih in državni strokovnih ter športnih tekmovanj,  

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

Turistično takso v višini 50 % plačajo:  

• osebe od 7. do 18. leta starosti,  

• gostje v kampih,  

• turisti v domovih za učence in študente,  

• turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, 

ki so vključena v mednarodno mrežo IYHF.  

5. člen  

Za ostala vprašanja, ki zadevajo turistično takso in niso opredeljena v tem odloku, se 

neposredno uporablja Zakon o pospeševanju turizma.  

6. člen  

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja 

občinska uprava ali od nje pooblaščena oseba.  

7. člen  

Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju Občine Selnica ob Dravi, preneha veljati Odlok 

o turistični taksi, ki ga je sprejela Občina Ruše.  

8. člen  

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  
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