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Zadeva: OBRAZLOŽITVE K PREDLOGU ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V 

OBČINI GORENJA VAS – POLJANE 

 

 

Obstoječi odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane iz leta 2009 (v prilogi) ima 

nekatere pomanjkljivosti glede načina vodenja evidenc za goste, ki so turistične takse 

oproščeni, prav tako so pomanjkljive kazenske določbe. Zato se predlaga novelacija 

navedenega odloka na način, da se sprejme nov odlok. 

 

Predlog novega odloka o turistični takse se zato dopolnjuje v točki nadzora in kazenskih 

določb. V 7. členu je zato dodan nov tretji odstavek, ki določa, da je pri oprostitvi plačila 

celotne ali dela turistične takse potrebno v evidenco vpisati razlog za oprostitev in priložiti 

ustrezno dokumentacijo o oprostitvi plačila.  

 

Če osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, ne odvedejo turistične takse v roku in na 

točno določen način, lahko pristojni davčni organ neodvedeno turistično takso in neplačane 

zakonite zamudne obresti prisilno izterja po predpisih o prisilni izterjavi davkov, kot to določa 

dodani 4 odstavek 8. člena.  

 

Predlagano je novo besedilo 10. člena, ki določa, da nadzor na podlagi določil odloka opravlja 

pristojni občinski inšpekcijski organ, podrobneje je opredeljen način nadzora. V 12. členu je 

tudi natančnejše določena višina globe za prekrške pravnih in fizičnih oseb, ki ne pobirajo ali 

ne nakazujejo turistične takse, ne pošiljajo mesečnih poročil ali ne vodijo ustrezne evidence 

gostov. Navedene spremembe so vidno označene v svetlejšem tisku v priloženem osnutku 

odloka.  

 

Osnutek odloka je bil sprejet na seji občinskega sveta v juniju 2016, čemur je sledila javna 

obravnava. Da je mogoče podati pripombe k predlogu odloka, smo v času javne obravnave 

vse nosilce nastanitvenih kapacitet pisno obvestili. K odloku kljub temu nismo prejeli nobene 

pripombe, zato je končni predlog odloka v enakem besedilu na svoji seji dne 14. 11. 2016 

obravnaval in brez dodatnih pripomb predlagal občinskemu svetu v sprejem tudi odbor za 

gospodarstvo. 
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