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5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse)

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so 
oproščeni tisti, ki so opredeljeni v 18. členu ZSRT-1.

6. člen 
(dokazila in vloga za oprostitev)

(1) Seznam vzgojno-izobraževalnih ustanov objavljen na sple-
tni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje se šteje 
kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učen-
ce, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, 
za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih obli-
kah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi. Oprostitev 
plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne 
ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvi-
jo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na 
seznamu oziroma iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco 
iz 8. člena tega odloka.

(2) Veljavni sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo 
status delovanja v javnem interesu in katerega sklep je ve-
ljaven na dan koriščenja prenočitev se šteje kot dokazilo za 
osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira to društvo. 
Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, 
preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dosto-
pnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri ali 
ima društvo status delovanja v javnem interesu in slednje 
vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

(3) Članstvo v mednarodni mreži mladinskih prenočišč (IYHF) 
omogoča 50-odstotno oprostitev plačila turistične takse za 
tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let in ki prenočujejo v 
nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo 
mladinskih prenočišč.

III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE 
TAKSE

7. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstav-
ka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega pra-
va, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki 
sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun 
občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom 
storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. 
Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Selnica ob Dravi, 
ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu 
za pretekli mesec.

IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN 
PROMOCIJSKE TAKSE

8. člen 
(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni pod-
jetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični 
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Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvo-
ja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLSUPB2, 27/08 - odloč-
ba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odločba US RS, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. in 
16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 8/2000) je 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, na 29. redni seji, dne 18. 
oktobra 2018, sprejel

O D L O K
o turistični in promocijski taksi v občini Selnica ob Dravi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(vsebina odloka)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Selnica ob 
Dravi (v nadaljevanju: odlok) določa:
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in 

promocijske takse,
- način plačevanja turistične in promocijske takse,
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
- nadzor in kazenske določbe.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokro-
žuje območje Občine Selnica ob Dravi.

2. člen 
(pristojnost)

Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER VIŠINA 
TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

3. člen 
(zavezanci)

Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so dr-
žavljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastani-
tvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju: ZSRT-1).

4. člen 
(višina turistične takse)

1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 
evra, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 evra, sku-
pna višina obeh taks znaša 1,50 evra na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upra-

vičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta 
znaša 0,60 evro za prenočitev na osebo na dan, na osnovi 
slednje znaša promocijska taksa 0,15 evra, skupna višina 
obeh taks znaša 0,75 evra na osebo na dan.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turi-
stični taksi v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 8/2000).

12. člen 
(uveljavitev nove turistične takse)

Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenoče-
vanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi Občine Selnica 
ob Dravi (MUV, št. 8/2000), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino 
turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s pred-
pisano promocijsko takso.

13. člen 
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

 Podžupan v začasnem opravljanju
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taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo 
po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov 
vsebuje še:
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
- skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega 

gosta,
- skupno vsoto pobrane promocijske takse za posamezne-

ga gosta,
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične 

takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdo-

bje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elek-
tronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega 
posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njego-
vega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične ta-
kse vodijo elektronsko ali ročno.

V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

9. člen 
(nadzor)

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, kot občinski 
inšpekcijski organ Občine Selnica ob Dravi, je pristojno za 
nadzor nad izvajanjem tega odloka.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega 
nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, izreče 
globo, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo 
v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki 
so potrebni za odpravo nepravilnosti.

10. člen 
(kazenske določbe)

(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi 
evidence turistične takse skladno z 8. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 200 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki preje-
ma turiste na prenočevanje.
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