OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska 19, 4240 Radovljica,  04 537 23 00,  04 531 46 84, e–pošta: obcina.radovljica@radovljica.si

MESEČNO POROČILO O TURISTIČNI TAKSI
za mesec__________________________, leto _____________, objekt_______________________________
PRAVNA PODLAGA ZA OBRAČUN TURISTIČNE TAKSE:
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004 in spremembe)
- Odlok o turistični taksi v občini Radovljica (Uradne objave Občine Radovljica, št. 43/2004)
- Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/2014) – velja od 1. 1. 2015 dalje.
*I. PODATKI O ZAVEZANCU (vpisati podatke)
(naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika, ime in priimek sobodajalca, kmeta, društva)
__________________________________________________________________________________________
(naslov)
__________________________
(davčna številka)
Število sob:__________________ Število apartmajev:___________________ Število ležišč:________________
Kontaktna oseba: ___________________________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________________________________
Elektronski naslov:___________________________________________________________________________
*II. VRSTA IN KATEGORIZACIJA NAMESTITVENEGA OBJEKTA (obkrožiti):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hotel
Motel
Penzion
Gostišče
Prenočišče
Apartmajsko in počitniško naselje
Kamp
Turistična kmetija z nastanitvijo

9. Mladinski hotel
10. Zasebne sobe, apartmaji, hiše
11. Planinski domovi in koče
12. Delavski počitniški dom, apartma
13. Začasni namestitveni objekt
14. Drugo – navesti:
KATEGORIZACIJA:_______________________
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*III. PODATKI O GOSTIH IN NOČITVAH (vpisati podatke):
ŠTEVILO GOSTOV:
TUJI
DOMAČI
SKUPAJ

ŠTEVILO NOČITEV:
TUJI
DOMAČI
SKUPAJ
od skupaj
število nočitev oseb, ki so plačale turistično takso v višini 100%
od skupaj
število nočitev oseb, ki so plačale turistično takso v višini 50%
od skupaj
število nočitev oseb, ki so plačila takse oproščene
OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE:
Skladno s 27. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) se turistična taksa NE
OBRAČUNA za nočitve za:
- otroke do 7. leta starosti,
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
- invalide,
- otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
- učence, dijake, študente, njihove mentorje oz. vodje v neprofitnih vzgojno izobraževalnih programih,
- dijake in študente v dijaških oz. študentskih domovih,
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
- tuje državljane, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
- člane Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Skladno s 27. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) se turistična taksa
obračuna v višini 50 % (0,64 EUR) za nočitve za:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- turiste, člane mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so
vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
- turiste v kampih.
Z izjemo zgoraj navedenih se vsem ostalim gostom turistična taksa obračuna v višini 100 % (1,27 EUR).
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*IV. PODATKI O OBRAČUNANI TURISTIČNI TAKSI
Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in Odlokom o turistični taksi v Občini
Radovljica so zavezanci dolžni mesečno takso nakazati na račun občine do 25. v mesecu za pretekli mesec.

Število nočitev

Vrednost točke

Znesek

a) Znesek turistične takse (100% taksa):

x 1,27 EUR

=

EUR

b) Znesek turistične takse (50% taksa):

x 0,64 EUR

=

EUR

=

EUR

Znesek turistične takse (skupaj a + b)

Skupni znesek obračunane turistične takse v višini ________________________ EUR je bil nakazan na
podračun pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, št. 01302-5023206236, sklic na št. 19, davčna št.
zavezanca - 07129-1300… (zadnje tri številke predstavljajo št. sklica zavezanca).

_____________________________
(ime in priimek kontaktne osebe)

žig

_________________________________
(podpis odgovorne osebe)

V. PODATKI O TUJIH GOSTIH PO DRŽAVAH (vpisati podatke)
DRŽAVA

Avstrija
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Češka
Danska
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Italija
Izrael
Japonska
Kitajska
Luksemburg
Madžarska
Makedonija

Število gostov

Število nočitev

-
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-

Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Rusija
Slovaška
Srbija
Španija
Švedska
Švica
Velika Britanija
Združene države Amerike
drugo navesti državo:

POSREDOVANJE MESEČNEGA POROČILA:
Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in Odlokom o turistični taksi v Občini
Radovljica so zavezanci mesečno poročilo o turistični taksi dolžni poslati do 25. v mesecu za pretekli mesec.
Zavezanci poročilo lahko posredujejo:
- po pošti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
- po faxu na tel. št. 04 531 46 84,
- po e–pošti na naslov: romana.slibar-pacnik@radovljica.si,
- osebno v sprejemno pisarno občine na naslovu: Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
Zavezanci so dolžni poročati oziroma posredovati pisno obvestilo tudi v primeru, da v določenem
mesecu niso imeli nočitev.
Obrazec za mesečno poročanje je objavljen na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki
Obrazci, Mesečno poročilo o plačani turistični taksi ali na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si levo
v zavihku Turizem.

* vpis podatkov je obvezen
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