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II.2) 
 
 
 

Statut Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) in 99. 
člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 13/2017) 

 
 
 

ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V 
OBČINI GORJE – PREDLOG, PRVA OBRAVNAVA 

 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji občinskega sveta sodelovala Martina Hribar Brus, 
višja svetovalka za splošne, gospodarske in druge dejavnosti. 
 
 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme predlog Odlok o turistični in promocijski taksi v 
Občini Gorje, s predlogi iz razprave.   

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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Obrazložitev 
 
Pravna podlaga predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Gorje so 13., 17. in 
50. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člen 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 15. člen Statuta 
Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017). 
 
Občinski svet občine Gorje je Odlok o turistični taksi v občini Gorje sprejel v letu 2011. Višina 
turistične takse je bila določena v točkah in je znašala 11 točk. Vrednost točke je v skladu z 
Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l.RS, št. 2/04 in sprem.) določala vlada RS. 
Trenutna vrednost turistične takse v občini Gorje znaša 1,27 eura.  
 
Nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; ZSRT-1) je začel veljati 
15. marca 2018 in je prinesel kar nekaj novosti. ZSRT-1 opredeljuje drugačen nabor 
oprostitev oz. delnega plačila turistične takse, kot je slednje opredeljeval prejšnji zakon. 
Spremenila se je tudi višina turistične takse. 17. člen ZSRT-1 tako določa, da lahko občina 
določi turistično takso v znesku do 2,5 eura. Vlada RS lahko na podlagi gibanja cen 
življenjskih potrebščin enkrat letno uskladi višino zneska turistične takse. Pomembna 
novost ZSRT-1 je tudi ta, da uvaja novo vrsto takse. Od 1. januarja 2019 dalje bodo morali 
nastanitveni ponudniki turistom zaračunati tudi promocijsko takso, ki bo znašala 25 % 
vrednosti zneska turistične takse, ki ga določi občina. Promocijska taksa je namenjena 
dodatnemu sofinanciranju Slovenske turistične organizacije (STO).  
 
S predlaganim Odlokom se na novo določa višina turistične takse v občini Gorje in posledično 
uvaja tudi promocijska taksa, ki jo bodo morali pobirati in odvajati nastanitveni ponudniki 
od 1.1.2019 dalje. Za vsa določila v zvezi s turistično in promocijsko takso, ki niso 
opredeljena v predlogu Odloka, se neposredno uporablja ZSRT-1. 
 
V občini Gorje je trenutno registriranih 68 nastanitvenih obratov. Zneski pobrane turistične 
takse v obdobju 2011-2017 so prikazani v tabeli. V kolikor bo z novim Odlokom o turistični 
in promocijski taksi v občini Gorje sprejeta predlagana višina turistične takse in ob 
predpostavki, da bo število nočitev na ravni leta 2017, bo iz naslova turistične takse v 
občinskem proračunu za približno 14.000 eurov več prihodkov. 

 
Statistika števila nočitev in pobrane TT po letih: 
 
LETO      število prenočitev           pobrana TT v € 
2011      4.789                                    3.534 
2012      8.484                                    5.349 
2013      8.966                                    5.435 
2014      7.124                                    5.443 
2015      13.267                                  13.299 
2016      23.461                                  18.093 
2017      28.555                                  25.070 
 
 
Pripravila: Martina Hribar Brus, višja svetovalka II
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Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 
št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – 
ZSPDSLS-1) ter 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 
je Občinski svet Občine Gorje na …………. redni seji dne ……………… 2018 sprejel 

 
 

O D L O K  
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI GORJE  

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen 
(vsebina) 

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gorje (v nadaljevanju: odlok) določa: 
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse, 
– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse, 
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse, 
– nadzor in kazenske določbe. 

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Gorje. 
 

2. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 

(1) Višina turistične taksa za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 2,00 eur. Na to 
osnovo se obračuna promocijska taksa v višini 25 odstotkov od turistične takse, kar znaša 
0,50 eur. Skupna višina obeh taks znaša 2,50 eur na osebo na dan. 
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse 
v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,00 eur za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje 
znaša promocijska taksa 0,25 eur, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eur na osebo na dan. 
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni 
višini, kot se spremeni znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v 
skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih 
straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse. 
 

3. člen 
(oprostitev plačila turistične takse) 

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni tisti, ki so opredeljeni 
v 18. členu ZSRT-1. 
 
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE  
 

4. člen 
(pobiranje turistične in promocijske takse) 

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne 
osebe javnega in zasebnega prava, 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 Gorje do 25. dne v mesecu za 
pretekli mesec. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#III.%C2%A0NA%C4%8CIN%C2%A0POBIRANJA%C2%A0IN%C2%A0ODVAJANJA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#III.%C2%A0NA%C4%8CIN%C2%A0POBIRANJA%C2%A0IN%C2%A0ODVAJANJA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0TAKSE
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IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE  
 

5. člen 
(evidenca turistične takse) 

(1) 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. 
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še: 

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta, 
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega 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 obdobje kot knjiga gostov. Hranijo 
se lahko v fizični ali elektronski obliki. 
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni 
najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja. 
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali 
ročno. 
 
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE  
 

6. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (MIR), kot občinski inšpekcijski organ, ki je 
tudi prekrškovni organ po tem odloku. 
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena 
določila tega odloka, 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. 
 

7. člen 
(kazenske določbe) 

(1) Z globo 2.000 eur se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno 
z 8. členom tega odloka. 
(2) Z globo 500 eur se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
(3) Z globo 400 eur se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe. 
(4) Z globo 300 eur se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, 
sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje. 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

8. člen 
(neposredna uporaba zakona) 

Za ostala področja, ki zadevajo turistično takso in niso opredeljena v tem odloku, se 
neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#IV.%C2%A0VODENJE%C2%A0EVIDENCE%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0IN%C2%A0PROMOCIJSKE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#IV.%C2%A0VODENJE%C2%A0EVIDENCE%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0IN%C2%A0PROMOCIJSKE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#V.%C2%A0NADZOR%C2%A0IN%C2%A0KAZENSKE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#V.%C2%A0NADZOR%C2%A0IN%C2%A0KAZENSKE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#VI.%C2%A0PREHODNE%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2251/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-jesenice/#VI.%C2%A0PREHODNE%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
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9. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Gorje (Uradni 
list RS, št. 41/2011). 
 

10. člen 
(uveljavitev nove turistične in promocijske takse) 

Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o 
turistični taksi v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 41/2011), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino 
turistične in promocijske takse uporablja določila tega odloka. 
 

11. člen 
(začetke veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
 

Številka: ....................... 
Datum: ......................... 
 
 
 

Občina Gorje 
Peter Torkar, župan 

 
 


