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uvodna obrazložitev
predlog Odloka o turistični taksi v Občini Kozje – prva obravnava

Postopek sprejema:
- dvofazni
- v primeru, da na predlog v prvi obravnavi ne bi bilo bistvenih vsebinskih pripomb, predlagamo, da
se v skladu z 69. členom Poslovnika občinskega sveta prva in druga obravnava združita

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Kozje sprejme Odlok o turistični taksi v Občini Kozje v prvi obravnavi.

O B Č I N A
K O Z J E

OBČINSKA UPRAVA

UVODNA OBRAZLOŽITEV

I.
S 15.3.2018 je pričel veljati Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša določene
spremembe. Zakon ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na državni ravni in na
ravni turističnega območja, turistično in promocijsko takso, pogoje za opravljanje dejavnosti
organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev ter turistično
vodenje.
II.
Po novem zakonu občina določi turistično takso in sicer v znesku do 2,5 €.
Poleg turistične takse se obračuna promocijska taksa, kar je novost, in znaša 25 odstotkov zneska
obračunane turistične takse.
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene
storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju
ne zaračunajo posebej.
Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo
celovite turistične ponudbe Slovenije.

Občina pri določitvi višine zneska turistične takse upošteva vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov,
prebivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno
zagotavlja turistom.
Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin enkrat na leto uskladi
višino zneska turistične takse iz prvega odstavka tega člena, in to najpozneje v aprilu z veljavnostjo od
prihodnjega koledarskega leta naprej.
Po veljavnem Odloku o turistični taksi v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 52/12) je višina turistične
takse 10 točk, vrednost točke znaša 0,115 €. Trenutna dnevna vrednost turistične takse znaša 1,15 €.
Predlaga se, da se z novim odlokom določi višina turistične takse 1,2 €. Promocijska taksa bi tako
znašala 0,3 €, skupna taksa bi znašala 1,5 €.
Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. januarja 2019. Promocijska taksa se
bo prenakazovala na poseben račun Slovenske turistične organizacije.

Primerjava s sosednjimi občinami:
občina
Bistrica ob Sotli
Podčetrtek
Rogatec
Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah
Dobje
Šentjur
Kozje

turistična taksa
1,2
2
/
2
1,2
/
1,2
1,2

promocijska taksa
0,3
0,5

skupaj
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0,3
0,3

1,5
1,5

III.
Po zakonu plačujejo turistično in promocijsko takso državljani Republike Slovenije in tujci, ki
prenočujejo v nastanitvenem obratu.
Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če
zakon ne določa drugače.
Po zakonu so plačila turistične takse in posledično promocijske takse oproščeni:
- 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.
Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
-

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).

Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila
turistične takse.
V novem zakonu se je nabor oprostitev plačila turistične takse zmanjšal, občinam pa dopušča, da v
svojih predpisih, skladno z lokalnimi politikami, strategijami in posebnostmi določijo osebe, ki so v
celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki
sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun

občine oziroma javne agencije hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazujejo pobrano turistično in
promocijsko takso na poseben račun občine. Občina prejeto promocijsko takso v osmih dneh po
prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec prenakaže na poseben račun agencije iz 5. člena tega
zakona.
IV.
Občine uskladijo splošne akte, s katerimi določajo turistično takso, s tem zakonom najkasneje v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do uskladitve aktov se turistična taksa zaračunava v višini, kot jo
določata 26. člen ZSRT in Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/14).
Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse iz 19. člena tega zakona se začne izvajati 1. januarja
2019.
Glede na dejstvo, da je potrebno veljavni odlok uskladiti z ZSRt-1 najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona, to je do 15.6.2018, predlagamo, da se skladno z 69. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kozje , obe obravnavi odloka združita.

Pripravila:
Andreja Reher

ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milenca Krajnc, univ. dipl. inž. kmet.
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Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet
Občine Kozje na redni seji dne sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Kozje
1. člen
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci,
ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Kozje.
2. člen
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,2 EUR.
V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične
takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma začne pobirati 1. januarja 2019.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini,
kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada republike Slovenije v skladu s četrtim
odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo višine turistične takse objavi občina na svoji spletni strani.
3. člen
Turistično in promocijsko takso iz 2. člena tega odloka zavezanci plačajo ponudniku prenočišč
skupaj s plačilom za prenočitev. Ponudnik prenočišč nakaže prejete turistične in promocijske takse na
poseben račun Občine Kozje in na način, ki je objavljen na uradni spletni strani Občine Kozje, do 25.
dne v mesecu za pretekli mesec.
4. člen
Ponudniki prenočišč morajo voditi evidenco o turistični taksi. Ta evidenca se lahko vodi na
podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po veljavnem zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
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 obrazložen razlog
oprostitve (ponudnik prenočišč mora hraniti dokumente/dokaze, na podlagi katerih je upošteval
oprostitev).
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se
lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni
najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

Osebe iz prvega odstavka tega člena vodijo evidenco turistične takse elektronsko ali ročno.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška
Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki je v skladu z določili predpisov o prekrških
tudi prekrškovni organ.
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.
6. člen
Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 4.
členom tega odloka.
Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe.
Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec
in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Kozje (Uradni list
RS, št. 52/12).
8. člen
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o
turistični taksi v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 52/12), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične
takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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