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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI  RADOVLJICA  
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
 

PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI  RADOVLJICA 
 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 
- Tanja Pogačnik, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
- Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
- Nataša Mikelj, direktorica Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o turistični taksi v občini 
Radovljica. 
 
 
 
 

                                                                                      Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                        ŽUPAN 
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PREDLOG 
 
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na ____redni seji dne ____________ sprejel  
 

 
ODLOK 

O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI RADOVLJICA 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
                                                            (vsebina) 
 

Odlok o turistični taksi v občini Radovljica (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.  
 
Pomen izrazov, uporabljenih v tem odloku, je enak pomenu izrazov, kot ga določa Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18) (v nadaljevanju ZSRT-1). 
 
 

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE 
 

2. člen 
                                                          (zavezanci) 

 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki 
prenočujejo v nastanitvenih obratih, ki jih opredeljuje ZSRT-1; in sicer so ti obrati hoteli, moteli, 
penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, 
prostori pri sobodajalcih in na turističnih kmetijah z nastanitvijo, privezi v turističnem pristanišču 
ter vsi drugi objekti za nastanitev turistov. 
 

III. TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA 
 

3. člen 
(opredelitev 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. 
 
Državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, plačajo turistično in 
promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni 
brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 in odlok ne določata drugače. 
 

4. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 

 
Turistična taksa za prenočitev na osebo znaša 1,60 evra. Na to osnovo se obračuna promocijska 
taksa v višini 25 odstotkov od osnovne takse, kar znaša 0,40 evra. Skupna višina obeh taks brez 
oprostitev za prenočitev na osebo na dan, ki so jo dolžni obračunati zavezanci, tako znaša 2,00 
evra. 
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Če je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do oprostitve plačila turistične takse v višini 
50 odstotkov, turistična taksa znaša 0,80 evra za prenočitev na osebo na dan. Na to osnovo se 
obračuna  promocijska taksa v višini 25 odstotkov od osnovne takse, kar znaša 0,20 evra. 
Skupna višina obeh taks, ki so jo dolžni obračunati zavezanci, tako v tem primeru znaša 1,00 
evro za prenočitev na osebo na dan. 
 

5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 

 
Glede oprostitve plačila turistične takse se upoštevajo določila ZSRT-1. 
 
Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so 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). 
 

6. člen 
(evidenca turistične takse) 

 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in 
kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki 
ureja prijavo prebivališča, vodijo evidenco turistične in promocijske takse, ki vsebuje podatek o 
številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane turistične in promocijske takse za 
posameznega gosta. Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se hranijo enako obdobje 
kot knjiga gostov. 
 
Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci iz prejšnjega 
odstavka vpisan razlog oprostitve iz 18. člena ZSRT-1. 
 
Podatki v evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni 
najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja. 
 

7. člen 
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske 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 agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitev za prenočevanje 
ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1/#(postopek%C2%A0pobiranja%C2%A0in%C2%A0odvajanja%C2%A0turisti%C4%8Dne%C2%A0in%C2%A0promocijske%C2%A0takse)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1/#(postopek%C2%A0pobiranja%C2%A0in%C2%A0odvajanja%C2%A0turisti%C4%8Dne%C2%A0in%C2%A0promocijske%C2%A0takse)
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Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, 
če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. 
 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka tega člena zavezanci nakažejo  na 
poseben račun Občine Radovljica in na predpisan način, ki je objavljen na spletnih straneh 
občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.  
  

IV. NADZOR 
 

8. člen 
       (nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski inšpektor.  
 
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. 
 

9. člen 
(kazenske določbe) 

 
Z globo 2000 evrov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 6. 
členom tega odloka. Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe. 
 
Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 6. člena kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
 
Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 6. člena kaznuje fizična oseba,  sobodajalec 
in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje.  
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

10. člen 
(začetek in prenehanje veljavnosti) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica – 
Uradne objave, uporabljati pa se začne 1.1.2019. Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha 
veljati Odlok o turistični taksi v občini Radovljica (DN UO, št. 43/04). 
 
 
Številka:   
Datum:   
 
 
 

                                                                                 Ciril Globočnik 
                                                                                          ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 7.6.2018 

 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga: 
 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14). 
 
2. Obrazložitev: 
 
Veljavni odlok, ki ureja turistično takso na območju občine Radovljica, je bil sprejet v letu 
2004. V letu 2018 je bil sprejet nov zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju 
ZSRT-1), na tej podlagi je bil pripravljen tudi osnutek novega Odloka o turistični taksi v 
občini Radovljica (v nadaljevanju: osnutek odloka). Ob obravnavi osnutka odloka na 27. seji 
občinskega sveta so bile pojasnjene novosti, ki jih je prinesel ZSRT-1, izhodišča za 
predlagano višino takse, predstavljena so bila tudi razmerja med prihodki in odhodki s 
področja turizma. Pristojni Odbor za gospodarstvo na osnutek odloka ni imel pripomb in ga je 
soglasno podprl, v razpravi ob osnutku odloka pa so bile na občinskem svetu dane pripombe 
občinskega svetnika Branka Fajfarja, do katerih predlagatelj zavzame spodaj navedena 
stališča. 
 
Prva pripomba svetnika se je nanašala na 2. člen osnutka odloka, in sicer na neustrezno 
poimenovanje pristojnih organizacijskih enot občinske uprave za izvajanje odloka. Pripomba 
je smiselna. Ker pa predlagatelj ugotavlja, da je besedilo tega člena v odloku nepotrebno, saj 
pristojnosti glede nadzora nad izvajanjem odloka določa že prejšnji 9. člen, se v predlogu 
odloka prejšnji 2. člen črta, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo. 
 
V zvezi s 3. členom osnutka odloka je bilo na seji dano vprašanje, zakaj v odlok ni vključeno 
določilo, po katerem so zavezanci za plačilo turistične takse tudi lastniki počitniških hiš, 
počitniških stanovanj in lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih. Stališče 
predlagatelja je, da je potrebno najprej pridobiti verodostojno bazo podatkov o številu takšnih 
objektov na območju občine, na podlagi katere bo mogoče preveriti, ali občina izpolnjuje 
pogoj iz druge alineje 1. odstavka 22. člena ZSRT-1 (po katerem se tako imenovana 
»pavšalna taksa« lahko določi, če je na območju poleg ustreznega števila nočitev najmanj 200 
takšnih objektov). Če bo ugotovljeno, da občina oba pogoja izpolnjuje, se določila glede  
uvedbe »pavšalne takse« lahko vključijo v odlok s spremembo odloka. 
 
Predloga svetnika, da se osnutek odloka dopolni tako, da se na koncu besedila 6. člena doda 
besedilo »in kampih« - predlagatelj ne podpira, saj meni, da kampi na območju občine ne po 
cenah storitev ne po obremenitvah za okolje v povprečju ne odstopajo od ostalih ponudnikov 
namestitvenih zmogljivosti, zato ni razloga, da bi se v odloku za nočitve v kampih priznala 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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oprostitev plačila turistične takse v višini 50%, razen za izjeme, ki jih za vse zavezance določa 
že ZSRT-1. 
 
Glede kazenskih določb (10. člen osnutka odloka) predlagatelj pojasnjuje, da ZSRT-1 višino 
globe določa v razponu »od-do«, občina pa ima pravico, da globo določi v znesku, ki je v tem 
zakonsko določenem okviru. 
 
V zvezi s pripombami glede prehodnih in končnih določb (11. in 12. člen osnutka odloka) 
predlagatelj pojasnjuje, da je bila v osnutku uporabljena dikcija glede prenehanja veljavnosti 
in uporabe povsem enaka, kot jo določajo členi nove gradbene zakonodaje. Tako npr. novi 
Gradbeni zakon v 1. odstavku 125. člena določa, da »Z dnem uveljavitve tega zakona preneha 
veljati Zakon o graditvi objektov, uporablja pa se do začetka uporabe tega zakona.« Gradbeni 
zakon je pričel veljati 18.11.2017, uporablja pa se od 1.6.2018. Ne glede na to pa smo 
pripombo svetnika upoštevali in predlagamo ustrezno spremembo členov, tako da sedaj 
veljavni odlok preneha veljati šele z začetkom uporabe tega odloka. 
 
Predlagatelj na pripombo svetnika glede namenske porabe sredstev za spodbujanje razvoja 
turizma še pojasnjuje, da so sredstva, pridobljena iz naslova turizma (del koncesijske dajatve 
od iger na srečo in turistična taksa), del integralnega proračuna občine, kot izhaja tudi iz 
predstavljenih razmerij med prihodki in odhodki s področja turizma ob obravnavi osnutka 
odloka, pa se v celoti namensko porabijo za spodbujanje razvoja turizma. 
 
3. Finančne posledice: 
Finančne posledice bodo odvisne od števila nočitev s polno takso in števila nočitev 
zavezancev, za katere veljajo oprostitve. 
 
Pripravili: 
 
Romana Šlibar Pačnik, 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
Manca Tomažin, 
Vodja oddelka za splošne zadeve                                    
 
 
 
 
 

    Tanja Pogačnik l.r. 
    Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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