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PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM ODLOKA  
 
V mesecu februarju 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
13/18, v nadaljnjem besedilu ZSRT-1), ki določa, da občine uskladijo splošne akte, s katerimi določajo 
turistično takso s tem zakonom. 
 
ZSRT-1 določa ureditev turistične in promocijske takse v IV. poglavju, od 15. do 25. člena. 
 
 
BESEDILO ODLOKA 
 
Skladno z novim ZSRT-1 občine določijo turistično takso v  znesku do 2,5 evra. Občina pri določitvi 
višine zneska turistične takse upošteva vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov, prebivanje v 
sezonskem in zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno zagotavlja 
turistom. 
 
ZSRT-1 v manjši meri spreminja določila glede oprostitev plačila turistične takse, predvsem se je 
zmanjšal nabor oprostitev plačila turistične takse, vendar dopušča občinam, da v svojih predpisih 
določijo osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila. Občina dodatnih oprostitev, poleg tistih, ki so 
predvidene že z ZSRT-1, ne bo določala. Po novem pa oprostitve plačila turistične takse niso več 
predvidene za člane PZ, ki prenočujejo v planinskih postojankah.  
 
Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične 
takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse skladno z ZSRT-1 začne veljati 1.1.2019. 
 
Na področju obračunavanja pavšalne turistične takse lastnikom počitniških hiš oz. počitniških stanovanj 
novi ZSRT-1 predpisuje spremenjene kriterije določanja predvidenega števila ležišč v počitniških hišah 
oz. stanovanjih, glede na stanovanjsko površino le-teh. Občine lahko določijo višino takse na posamezno 
ležišče in sicer do 45 evrov na posamezno ležišče. Pri tem so v ZSRT-1 površine enot prevedene v 
število ležišč (npr: 2 ležišči – do 30 m stanovanjske površine objekta). 
 
Pri ostalih vsebinah, vezanih na obračun turistične in promocijske takse, kot so npr. roki za nakazovanje 
takse, spremljanje in nadzor nad pobiranjem takse, kot tudi prisilna izterjava turistične in promocijske 
takse, novi zakon ne predvideva bistvenih novosti v primerjavi z dosedanjo ureditvijo. 
 
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ODLOKA 
 
Predvideno je povišanje turistične takse in sicer različno glede na območja v Občini Kranjska Gora. Na 
območju KS Kranjska Gora se turistične kapacitete najbolje prodajajo tako v poletnem, kot tudi v 
zimskem času. Opaziti je tudi, da se sezone daljšajo in čas ne-sezon krajša. Drugače je na območjih 



drugih krajevnih skupnosti v občini. Območje KS Rateče je pričakovano najbolje zasedeno v času 
planiške prireditve. Pozimi se dobro prodaja še v času novega leta in šolskih počitnic. Območje Gozda 
Martuljka in Mojstrane je bolje zasedeno v poletnem času. Z vse bolj razširjeno uporabo rezervacijskega 
portala booking.com pa se kapacitete tudi pri manjših sobodajalcih vse bolje prodajajo, vendar je še 
vedno velika razlika  med Kranjsko Goro in drugimi kraji. Pred odločitvijo o tem za koliko bo povečana 
turistična taksa, je bila narejena simulacija in sicer na osnovi podatkov o višini pobrane turistične takse 
v letu 2017. Ugotovljeno je bilo, da bi enotno povišanje turistične takse na 2,00 evra (turistične taksa 
1,60 in promocijska taksa 0,40) zaenkrat imeli prevelik vpliv na ceno v drugih krajih. Pri tem so bili vsi 
izračuni narejeni za povprečno 4 člansko družino. 
 

kraj Zbrana tur.taksa 2017 
 

Predvideno enotno 
povišanje 
Območje KS Kranjska 
Gora 

Predvideno povišanje 
območij drugih KS 

Kranjska Gora 548.606,99 690.696,20 690.696,00 

Gozd Martuljek 63.516,38 79.967,12 63.516,00 
Rateče 31.884,10 40.142,08 31.884,00 
Mojstrana 27.375,66 34.465,96 27.375,00 
SKUPAJ 671.383,13 845.271,36 813.471,00 

 
Na osnovi usklajevanj in pogovorov med turističnimi deležniki ter zavodom Turizem Kranjska Gora, je 
bil sprejeta odločitev, da se določi turistična taksa tako, da bo čim manj težav pri zaračunavanju (znesek 
naj bo zaokrožen na največ dve decimalni mesti) in predlagana je bila sledeča višina turistične takse 
(skupaj s promocijsko takso): 
 
KRANJSKA GORA 

 Turistična taksa Promocijska taksa Skupaj 
Odrasli 1,60 0,40 2,00 
Otroci 7-18 let 0,80 0,20 1,00 

 
DRUGI KRAJI 

 Turistična taksa Promocijska taksa Skupaj 
Odrasli 1,28 0,32 1,60 
Otroci 7-18 let 0,64 0,16 0,80 

 
Vrednost enotne pavšalne turistične takse znaša 45 EUR/ležišče. 
 
Z uveljavitvijo odloka se bo povečal obseg dela v občinski upravi zaradi opravljanja novih nalog, ki jih 
nalaga ZSRT-1. Gre za pobiranje in odvajanje turistične in promocijske takse, izdajo plačilnih nalogov, 
če turistične in promocijska taksa ne bosta plačani in postopke v zvezi s prisilno izterjavo neplačane 
turistične in promocijske takse preko pristojnega organa.  
 
Novi Odlok o turistični taksi v občini Kranjska Gora naj bi začel veljati po njegovi objavi v Uradnem 
listu RS, uporabljati pa naj bi se začel 1. januarja 2019. 
 
POSTOPEK SPREJEMA ODLOKA  
 
70. člen Poslovnika Občinskega sveta določa, da Občinski svet o predlogu odloka praviloma 
razpravlja na dveh obravnavah. 
 
 
 
 
 



PREDLOG SKLEPA  
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017) predlagam 
Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora v razpravo in sprejem naslednji sklep:  
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska 
Gora v prvi obravnavi in ga posreduje v 15 dnevno obravnavo. 
 
Številka:032-6/2018-5 
Datum: 20.9.2018 
 
Pripravila:                                                                                                 
Vida Černe  
                                                                                                                            ŽUPAN 
                                                                                                                      Janez Hrovat 
 
 
Priloge:  

• Predlog odloka v 1. obravnavi 
  



 



        OSNUTEK –1.obravnava 

 

Na podlagi 13., 17. in 50. 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 2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je 
Občinski svet občine Kranjska Gora na seji dne __ 2018 sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O TURISTIČNI IN POMOCIJSKI TAKSI V OBČINI KRANJSKA GORA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kranjska Gora (v nadaljevanju: odlok) določa:  

- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,  
- način plačevanja 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 Kranjska Gora.  

 
 
 

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN 
PROMOCIJSKE TAKSE 

 
2. člen 
(zavezanci) 

 
Zavezanci za plačilo turistične takse so: 

- 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 in  

- lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.  
 

3. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 

 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša: 

 
TURISTIČNA TAKSA Turistična 

taksa 
Promocijska 

taksa 
SKUPAJ taksa 

Območje KS Kranjska Gora 100 % 1,60 EUR 0,40 EUR 2,00 EUR 
Območje KS Rateče, Podkoren, Gozd 
Martuljek, Dovje Mojstrana 100 % 

1,28 EUR 0,32 EUR 1,60 EUR 

Autokampi na območju občine Kranjska 
Gora 

0,80 EUR 0,20 EUR 1,00 EUR 

 
(2) 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 občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer 
opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse. 
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4. člen 

(turistična taksa za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih) 
 

(1) Turistična taksa za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih je odvisna od 
površine počitniške hiše oz. počitniškega stanovanja in od števila ležišč v njem. 

(2) Višina turistične takse na posamezno ležišče v pavšalnem letnem znesku zanaša 45 EUR 
(3) Za počitniško hišo ali počitniško stanovanje se skladno z ZSRT-1 šteje, da ima naslednje število 

ležišč: 
 

Stanovanjska površina objekta: Letni znesek pavšalne turistične takse 
do 30,00 m2  (dve ležišči) 90,00 EUR 
od 30,01 m2 do 50,00 m2 (tri ležišča) 135,00 EUR 
od 50,01 m2 do 70,00 m2 (štiri ležišča) 180,00 EUR 
od 70,01 m2 do 90,00 m2 (pet ležišč) 225,00 EUR 
nad 90,00 m2 (šest ležišč) 270,00 EUR 

 
(4) Za stanovanjsko površino iz prejšnjega odstavka se šteje uporabna površina, kot je navedena v 

katastru stavb.  
 
 

5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 

 
(1) Za oprostitve in olajšave po tem odloku veljajo določbe 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja 

turizma (ZSRT-1) 
 

(2) Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku so upravičeni 
naslednji zavezanci: 
- lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki so neprimerni za bivanje, kar se dokazuje 

z ustreznim fotografskim materialom oziroma ogledom nepremičnine, 
- lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Kranjska 

Gora, 
- lastniki, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je bilo v posameznem letu, za 

katero se odmerja pavšalna turistična taksa, oddano v najem, kar zavezanec izkazuje s 
predložitvijo fotokopijo najemne pogodbe za obravnavano nepremičnino, fotokopijo 
obrazca napovedi FURS-u za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v 
najem in fotokopijo potrdila o oddaji napovedi na FURS ter s prijavo vsaj začasnega 
prebivališča najemnika na naslovu obravnavanega počitniškega objekta.  

- lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki z izkaznico ali odločbo dokazujejo invalidnost oz. 
izvedenskega mnenja pristojne komisije. 

 
6. člen 

(dokazila in vloga za oprostitev) 
 

(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje 
oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih 
izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-
izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani 
ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za 
vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila 
preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oz. iz zamejstva in sledenje vpiše v 
evidenco turistične takse. 

 



 

3 

(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena 
ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v 
javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu 
dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat 
pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oz. iz javno dostopnih 
podatkov (npr. spletne strani, uradni list…) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in 
slednje vpiše v evidenco turistične takse. 

 
(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 

18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. let, ki prenočijo v 
nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), 
katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh. 
 

(4) Oprostitev plačila turistične takse iz pete in šeste alineje 1. odstavka 18. člena ZSRT-1 se odobri 
z odločbo občinske uprave na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo je ta dolžan predložiti 
najmanj 10 dni pred prvo prenočitvijo, za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. 
Vloga mora vsebovati: 
- podatke o organizatorju programa, 
- podroben opis programa, 
- dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi, 
- navedbo števila udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse in 
- podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca. 

 
 

(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina 
pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako 
oprostitev vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.   

 
 
 

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
 

7. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 

 
(1) Turistično in promocijsko takso iz 4. člena tega odloka zavezanci iz prve alineje 3. člena tega 

odloka nakažejo na poseben račun občine Kranjska Gora, ki je objavljen na spletnih straneh 
občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 
 

 
8. člen 

(plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj) 
 

(1) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz druge alineje 3. člena tega odloka se 
obračunava v letnem pavšalnem znesku za preteklo leto, ki se odmeri z odločbo, ki jo izda 
pristojni občinski organ iz 2. člena tega odloka, v višini, ki jo opredeljuje tretji odstavek 4. člena 
tega odloka.  
 

(2) Turistično takso iz prvega odstavka tega člena zavezanci nakažejo na poseben račun občine 
Kranjska Gora, ki je objavljen na spletnih straneh občine oziroma določen v prejeti odločbi, v 
rokih, ki jih opredeljuje sedmi odstavek 22. člena ZSRT-1, oziroma v roku opredeljenim v 
odločbi iz prvega odstavka tega člena. 
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(3) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja med letom, 
se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse iz  4. člena tega odloka.     
 

(4) Zavezanci iz druge alineje 3. člena tega odloka občini posredujejo podatke za izdajo odločbe iz 
prvega odstavka tega člena in sicer podatke o osebnem imenu, stalnem naslovu prebivališča, 
matični in davčni številki, podatke o stanovanjski površini in posameznem delu stavbe ter 
podatke o deležu lastništva počitniške hiše in počitniškega stanovanja, v primeru prejšnjega 
odstavka tega člena pa tudi število mesecev trajanja lastništva. Podatke občina potrebuje za 
vzpostavitev evidence, ki je opredeljena v 10. členu tega odloka.                        

 
 
 
 

IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
 

9. 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 takse za posameznega gosta; 
- skupno vsoto pobrane 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 

 
10. člen 

(nadzor) 
 

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je kot občinski inšpekcijski organ pristojen Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. 
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11. člen 

(kazenske določbe) 
 

(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 
11. 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 člana 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 prejema turiste na prenočevanje.  

 
(5) Z globo 300 EUR se za prekršek kaznuje lastnika počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki 

skladno s pravilnikom iz 10. člena tega odloka ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence.  
 

(6) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje lastnika počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki 
ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence v skladu s 4. odstavkom 9. člena tega odloka.   

 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

12. člen 
 (prenehanje veljavnosti predpisov) 

 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v občini Kranjska Gora, 

št. 002/3-1/04-VČ, z dne 20.12.2004, ki je bil objavljen v UVG 41/04. 
 

13. člen 
 (uveljavitev nove turistične takse) 

 
(1) Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok št. 

002/3-1/04-VČ, od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega 
odloka, vključno s predpisano promocijsko takso. 
 

(2) Turistično takso v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj, 
ki je opredeljena v tem odloku, se prvič obračuna v letu 2020 za leto 2019. 
 

 
 

14. člen 
 (začetek veljavnosti) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:  
Datum:                     

OBČINA KRANJSKA GORA 
   Župan Janez Hrovat 


