Številka: 329-0001/2014-104
Datum: 21.11.2014
Zadeva: Višina plačila turistične takse
Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25 z dne 11.04.2014 (stran 3051)
objavljen Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse, ki določa, da se vrednost točke turistične takse
uskladi z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 01.01.2015 znaša 0,115 EUR.
Od 01.01.2015 se bo višina turistične takse izračunala sledeče:
Turistično takso v občini Divači določa Odlok o turistični taksi v občini Divača (Uradni list RS, št. 79/98)
in znaša 11 točk. Nova vrednost točke znaša 0,115 EUR.
Turistična taksa v Občini Divača tako znaša:

za odrasle oz. 100% = 1,27 EUR,
za otroke oz. 50% = 0,64 EUR.

Opozarjamo vas, da Medobčinska inšpekcijska služba občin Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača še
vedno opravlja nadzor nad plačevanjem in vodenjem turistične takse. Da bi se izognili nepotrebnim
sankcijam vas prosimo, da ste pri poročanju in plačilu turistične takse dosledni.
V prilogi vam pošiljamo tudi obrazce za poročanje o turistični taksi, ki so nekoliko dopolnjeni, obrazec pa
je objavljen tudi na spletni strani Občine Divača.
V nadaljevanju še nekaj informacij, ki se nanašajo na turistično takso.
1. Splošne informacije:
Turistična taksa je po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) definirana
kot 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.
Zavezanci za plačilo turistične takse so tako državljani Republike Slovenije kot tujci, ki v turističnem
območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Te
osebe plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje.
2. Postopek pobiranja in odvajanja turistične takse:
Sobodajalci, 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. Sobodajalci
morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo
plačila storitev za prenočevanje.
3. Oprostitev plačila turistične takse:
V skladu s 1. odstavkom 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma so plačila turistične takse
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,
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- 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,
- dijaki in študentje v dijaških oziroma v 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.
V skladu z 2. odstavkom 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma turistično takso v višini 50% oz.
0,64 EUR 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.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 27. člena
zakona (zgoraj navedeno) v evidenci, ki jo morajo voditi sobodajalci. Zavezanci za plačilo turistične takse
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.
4. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse:
Nadzor nad pobiranjem, odvajanjem in vodenjem evidenc o turistični taksi opravlja pristojni davčni organ
ali pristojni občinski inšpekcijski organ.
5. Način poročanja o turistični taksi:
O prenočitvah se poroča mesečno na obrazcu »Poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi za
posamezen mesec«. Obrazci za posamezen mesec so priloženi v prilogi tega dopisa, obrazec pa je objavljen
tudi na spletni strani Občine Divača. Obrazec za posamezen mesec je potrebno ustrezno izpolniti in poslati
na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača do 25. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo o
prenočitvah je potrebno oddati na občino tudi v primeru, če v mesecu za katerega poročate niste imeli
prenočitev. Za te primere je na obrazcu predvidena točka »C«, ki jo je potrebno ustrezno obkrožiti, obrazec
je potrebno prav tako podpisati in ga poslati na občino Divača.
Turistična taksa se nakaže na pod-račun JFP-Občina Divača št. 01219-4193206232 pri UJP Koper, sklic:
19, davčna številka zavezanca – 07129.
Dodatne informacije o obveznosti plačevanja turistične takse lahko dobite v Zakonu o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) oziroma lahko pokličete na občino Divača, na telefonsko št.
05/7310-938 Natašo Macarol.

Lep pozdrav!

Pripravila:
Višja svetovalka III
mag. Nataša Macarol

v.d. Direktor občinske uprave Občine Divača
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP
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