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MESEČNO POROČILO O ŠTEVILU NOČITEV IN VPLAČANI TURISTIČNI TAKSI 

ZA MESEC LETO 

I. PODATKI OZAVEZANCU

NAZIV PRAVNE/ FIZIČNE OSEBE:
(ime pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, sobodajalca, kmeta ali društva, ki sprejema turiste na prenočevanje) 

DAVČNA ŠTEVILKA:  TELEFON:  E-MAIL: 

NASLOV: 

NAZIV IN NASLOV PRENOČITVENEGA OBRATA: 

II. PODATKI O NASTANITVENI ZMOGLJIVOSTI (vpisati prvič in ob morebitnih spremembah)

a) število sob: število apartmajev: število ležišč: 

b) število ležišč: stalnih: __________ pomožnih: _______________ 

III. PODATKI O TURISTIH

1. DOMAČI 

2. TUJI 

3. SKUPAJ (1.+ 2.) 

IV. PODATKI O NOČITVAH IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI

Višina turistične takse: 11 točk ŠT.  GOSTOV ŠTEVILO NOČITEV VREDNOST TAKSE NA NOČITEV V EUR 

Vrednost točke: 0,115 EUR 

DOMAČIH TUJIH SKUPAJ NOČITEV 
GLEDE NA 
ŠTEVILO GOSTOV  

SKUPAJ SKUPNA 

VREDNOST 

VPLAČILA TAKSE 

DOMAČI TUJI  TURISTIČNA PROMOCIJSKA TAKSA 

A B C D E=(A*C)+(B*D) F G H=(F+G) I=E*H 

1. Plačilo TT v višini 100 %

2. *Plačilo TT v višini 50 %

3. **Oproščeni plačila TT

SKUPAJ ŠTEVILO NOČITEV IN 

IZRAČUN VREDNOSTI TAKSE 

* 2 odstavek 18. člena ZSRT-1 in 1. točka 5. člena Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  28/2018) 

** 1. odstavek 18. člena ZSRT-1 in 2. točka 5. člena Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  28/2018) 

Okrajšava TT pomeni turistična taksa

1,2650 € 0,3163 € 1,5813 €

0,6325 € 0,1582 € 0,7907 €

0,0000 € 0,0000 € 0,000 €

(vpišite število 
nočitev na 
osebo)

(vpišite 
število 
nočitev 
na osebo)

http://www.crna.si/
mailto:obcina@crna.si


V , dne 

otroci do sedmega 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 ugotovljena 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, 
učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih 
oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim 
delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim 
je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
drugo v skladu s 5. in 6. členom Odloka o turistični in promocijski taksi občine Črna na Koroškem (odločba 
pristojnega organa iz 2. člena tega odloka kot to predpisuje 4. odstavek 6. člena istega odloka)
NI oprostitve plačila turistične in promocijske takse

V2. PLAČILO 50 % TURISTIČNE TAKSE IN POSLEDIČNO PROMOCIJSKE TAKSE (označi)
osebe od 7. do 18. leta starosti,
osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo 
mladinskih prenočišč (IYHF) 
drugo v skladu s 5. in 6. členom Odloka o turistični in promocijski taksi občine Črna na Koroškem (odločba 
pristojnega organa iz 2. člena tega odloka kot to predpisuje 4. odstavek 6. člena istega odloka)
NI plačila 50% turistične in promocijske takse

V. RAZLOGI ZA OPROSTITEV PLAČILA IN PLAČILA 50 %TURISTIČNE TAKSE IN POSLEDIČNO PROMOCIJSKE TAKSE:

V1. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE IN POSLEDIČNO PROMOCIJSKE TAKSE : (označi)

Zavezanec lahko kadarkoli pisno zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, ki se obdelujejo, dopolnitev, 
popravek netočnih osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov oziroma preklic privolitve za obdelavo 
osebnih podatkov in omejitev obdelave osebnih podatkov zavezanca.

OPOMBA: Rok  za  oddajo poročila  in  rok  za  nakazilo turistične  takse  je  do  25. dne v  mesecu  za  pretekli 
mesec  na naslov: Občina Črna na Koroškem oštni naslov 
obcina@crna.si. 

Številka računa: SI56 0110 0845 0179 671, sklic

VI. IZJAVA (označi, v kolikor ni bilo turistov)
         Izjavljam, da v mesecu _______________ NI bilo turistov na prenočevanju.

VII. INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo poročila o plačani turistični taksi 
na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Črna na 
Koroškem. S prejetimi in drugimi osebnimi podatki bo občina ravnala v skladu z veljavnimi predpisi s področja 
varstva osebnih podatkov. Osebni podatki se bodo hranili zgolj za namen za katerega so bili pridobljeni in 
dokler obstaja za to pravna podlaga. 
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Odgovorna oseba: 

  davčna številka zavezanca za takso - 07129. 



ZAVEZANCEM ZA PLAČILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE:

V skladu z Odlokom o turistični in promocijski taksi v občini Črna na Koroškem so zavezanci za plačilo turistične 
takse državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1).

Turistična in promocijska taksa se plača hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plača se tudi, če so zavezanci 
deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače.

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo 
vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča. Iz evidence turistične takse mora biti razvidno število prenočitev 
posameznega gosta, kot tudi skupna višina pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta. V 
kolikor gre za turista, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog 
oprostitve plačila.

Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali 
elektronski obliki.

Zavezanci morajo pobrano turistično takso nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na posebni račun 
Občine Črna na Koroškem. Do navedenega datuma (25. dne v mesecu) so zavezanci dolžni občini in pristojnemu 
davčnemu organu predložiti mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane 
turistične in promocijske takse. Poročilo so dolžni oddati tudi v primeru, da niso imeli gostov na prenočevanju, v 
tem primeru je potrebno na poročilo pripisati, da gostov na prenočevanju ni bilo.

Višina turistične takse znaša za celotno področje občine Črna na Koroškem 11 točk. Vrednost točke turistične takse 
znaša 0,115 EUR. Vlada RS lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.
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