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Zadeva: PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI HRPELJE-KOZINA
– obravnava po hitrem postopku

Predlagatelj:

Županja Občine Hrpelje – Kozina.

Poročevalec:

Robert Kastelic, občinska uprava.

Pravna podlaga:

16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015).
Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-1 (Ur. l. RS, št. 13/18).

V obravnavo:

I.

Odboru za turizem

UVOD

Dne 15. 3. 2018 je stopil v veljavo Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT-1 (Ur. l. RS, št.
13/18) na podlagi katerega morajo lokalne skupnosti uskladiti svoje odloke do 15. 6. 2018. Na
podlagi novega zakona je pripravljen tudi nov občinski odlok.
Prihodki od turistične takse so skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma namenjeni za
načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, spodbujanje razvoja
celovitih turističnih proizvodov, trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega
območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, urejanje, čiščenje in obnovo
površin in turistične infrastrukture namenjene turistom, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega
prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter druge storitve, ki jih v turističnem

območju brezplačno nudijo turistom. Sredstva se usmerjajo tudi v bogatitev programa prireditev
in promocijo novih turističnih produktov.
V Občini Hrpelje-Kozina je sedaj v veljavi Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina (Ur.
l. RS, št. 50/05), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št.
2/04). Višina turistične takse se (je) obračunava (-la) po formuli 8 točk (enotno za celotno
območje občine) pomnoženo z višino točke. Višina točke trenutno znaša 0,115 EUR in jo določi
Vlada RS. Turistična taksa tako, brez oprostitev in znižanja (50% plačujejo otroci ter turisti v
kampih) znaša 0,92 EUR na osebo na dan. Po podatkih SURS je bilo v letu 2017 v občini 148
sob in 339 stalnih nastanitvenih ležišč. Za primerjavo, v letu 2008 je bilo 163 sob in 379 stalnih
nastanitvenih ležišč.
Višina pobrane turistične takse za obdobje petih let:
Leto 2013
…………… 12.227,64 EUR
Leto 2014
…………… 12.955,37 EUR
Leto 2015
…………… 17.347,83 EUR
Leto 2016
…………… 18.425,76 EUR
Leto 2017
…………… 23.523,93 EUR
Predlog odloka o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina ohranja enotno višino takse na območju
občine, ne glede na vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov, prebivanje v sezonskem ali
zunajsezonskem obdobju ter ne glede na obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno zagotavlja
turistom.
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je s 1. decembrom
2017 vzpostavila Register nastanitvenih obratov in uvedla aplikacijo eTurizem, preko katere
sobodajalci oz. gostitelji poročajo podatke o gostih in prenočitvah v nastanitvenih obratih.
Sobodajalci oziroma gostitelji so podatke o gostih in prenočitvah do sedaj ločeno sporočali
občini, policiji in Statističnem uradu. Odslej gostitelji podatke poročajo le enkrat, in sicer le na
AJPES preko spletne aplikacije eTurizem.
Skladno s šesto alinejo 2. člena ZSRT-1 je nastanitveni obrat hotel, motel, penzion, prenočišče,
gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri
sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter vsak drug
objekt za nastanitev turistov.
POMEMBNEJŠE NOVOSTI ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA
 Razširitev kroga opravičencev plačila turistične takse:
Občina lahko s svojim predpisom (odlokom) poleg oseb, ki so že po zakonu v celoti ali polovično
oproščeni plačila turistične takse določi še druge osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila
turistične takse.
 Možnost dviga turistične takse do 2,5 EUR:
Občina lahko določi turistično takso v višini do 2,50 EUR na osebo na dan.
 Uvedba promocijske takse v višini 25% turistične takse:
ZSRT-1 uvaja poleg plačila turistične takse tudi promocijsko takso, ki jo definira kot pristojbino,
ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocije celovite turistične ponudbe
Slovenije. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25% zneska obračunane
turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse se začne izvajati s 1.1.2019.

 Nacionalna turistična organizacija:
Zakon predvideva ustanovitev javne agencije, za načrtovanje in izvajanje trženja celovite
ponudbe Slovenije. Agencija se financira tudi iz promocijske takse, ki jo odvajajo občine.
 Možnost upoštevanja vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov:
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.
 Postopek v primeru, če turistična in promocijska taksa ni plačana:
Zakon v 24. členu predpisuje postopek v primeru, če turistična in promocijska taksa nista
pravočasno plačani in določa višino zamudnih obresti. Postopek prisilne izterjave neplačane
turistične in promocijske takse opravlja davčni organ.

II.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA PO ČLENIH

1. člen: v njem je opredeljeno, kaj se z odlokom ureja in območje veljave odloka;
Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine HrpeljeKozina. Ureja področje turistične in promocijske takse na lokalnem nivoju.
2. člen: določeni so zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse, kot to določa
zakon
Zavezanci za plačilo so osebe, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Osebe plačajo
turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo
morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen v zakonsko
določenih izjemah.
3. člen: določa višino takse na območju občine Hrpelje-Kozina v višini 1,60 EUR;
Poleg turistične takse se skladno z drugim odstavkom 17. člena ZSRT-1 obračuna tudi
promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse.
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.
4. člen: opredeljuje, katere osebe so opravičene plačila turistične takse in katere so
upravičene do plačila turistične takse v višini 50%.
Zakon opredeljuje obe skupini oseb. Odlok ne širi upravičencev do oprostitev.
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).
5. člen: določa način pobiranja oziroma zaračunavanja turistične in promocijske
takse;
Ponudniki prenočitev ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in
promocijsko takso v imenu in za račun občine oziroma agencije hkrati s plačilom storitev
za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
6. člen: opredeljuje vodenje evidence turistične takse na strani ponudnikov prenočišč;
Ponudniki prenočitev na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo
prebivališča, vodijo evidenco turistične takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev
posameznega gosta in znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta. Plačilo
celotne ali dela turistične takse mora biti obrazložen in evidentiran. Podatki v evidenci
turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.
7. člen: določa organ, ki izvaja nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka;
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana, kot občinski inšpekcijski organ.
Zakon nalaga občinski upravi nove naloge in pristojnosti, predvsem gre za izdajo
plačilnih nalogov, če turistična in promocijska taksa ni plačana in postopke v zvezi s
prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske takse preko pristojnega davčnega
organa.
8. člen: opredeljuje kršitve in globe za neupoštevanje določil zakona, ki se nanaša na
turistično in promocijsko takso oziroma odloka;
(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema
osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim in drugim odstavkom
19. člena tega zakona ali
– vodi evidence v skladu s prvim in drugim odstavkom 20. člena tega zakona ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z 21. členom tega zakona.

(2) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 120 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.
9. člen: določa prenehanje veljavnosti trenutno veljavnega Odloka o turističnih
taksah v Občini Hrpelje-Kozina;
Sprejetje odloka pomeni uskladitev z ZSRT-1. Veljati prične s 1. januarjem 2019.

III.

POVZETEK

Sprejem Odloka o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina predstavlja uskladitev z veljavno
zakonodajo. Pričakuje se povišan prihodek v občinski proračun iz naslova prejetih turističnih
taks (ocena: 37.440,69 EUR). Višina turistične takse po tem predlogu odloka je usklajena tudi z
občinami Divača, Komen in Sežana.
Na podlagi 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina (Poslovnik) lahko
Občinski svet o predlogih aktov odloča po hitrem postopku, pri čemer se združita prva in druga
obravnava skupaj. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj. O uporabi hitrega postopka
odloči svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda.
Skladno z določili prvega odstavka 81. člena Poslovnika je hitri postopek za sprejem odloka
dopusten kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče. Kot že omenjeno morajo
občine, upoštevajoč prehodne in končne določbe ZSRT-1 (50. člen), splošne akte, s katerimi
določajo turistično takso, z novim zakonom uskladiti najkasneje v treh mesecih po uveljaviti tega
zakona, tj. do 15. 6. 2018. Zakonodajalec je torej za uskladitev občinskih splošnih aktov določil
izredno kratek rok, v katerem je dve ločeni obravnavi odloka (na dveh sejah Občinskega sveta),
upoštevajoč tudi nujno potreben čas za pripravo in usklajevanje predpisa, tako rekoč nemogoče
opraviti. Skladno z letnim planom sej Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina je bila po
uveljavitvi ZSRT-1 le ena seja, in sicer 13. 4. 2018, do takrat pa predlagatelj, postopka priprave
in usklajevanja splošnega akta, ob upoštevanju zahtevnosti obravnavane tematike ter rokov za
razpis seje in predhodnega sodelovanja javnosti, upravičeno ni mogel izpeljati. Vse opisano pa
nedvomno predstavlja okoliščine, ki utemeljujejo sprejem odloka po hitrem postopku (izredne
potrebe občine). Prav tako je v primeru ne uskladitve obstoječega odloka z novim zakonom
(ZSRT-1), pravno vprašljivo tudi zaračunavanje turistične takse, kar je ob dejstvu, da Občina
Hrpelje - Kozina v poletnih mesecih, prejme bistveno več turističnih taks, kot v preostalih delih
leta, toliko bolj problematično.
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Hrpelje - Kozina je bil skladno z določili prvega
odstavka 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina, ki določa t. i.
sodelovanje javnosti, objavljen na spletni strani Občini Hrpelje - Kozina. V določenem 5
dnevnem roku za razpravo oz. zbiranje pripomb, predlagatelj ni prejel nobene pripombe ali
predloga na objavljeno vsebino predloga akta.
Na podlagi predhodno opisanega predlagatelj ocenjuje, da so izpolnjeni vsi formalni pogoji za
sprejem Predloga Odloka o turistični taksi v Občini Hrpelje - Kozina po hitrem postopku in v
predlagani obliki.

Pripravil:
Robert Kastelic
Županja Občine Hrpelje-Kozina
Saša LIKAVEC SVETELŠEK
Vložiti:
-

Arhiv sej občinskega sveta;
Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG SKLEPA

OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina je na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.
l. RS, št. 51/15) na svoji 25. redni seji, dne … sprejel naslednji

SKLEP
1.
Sprejme se Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina v predlagani vsebini.
(po hitrem postopku).
2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Saša LIKAVEC SVETELŠEK
Županja Občine Hrpelje-Kozina

Sklep prejmejo:
-

Občinska uprava,
Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG ODLOKA

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, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na svoji ___
redni seji, dne ___ sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina (v nadaljevanju: odlok) določa:
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
- način plačevanja turistične takse,
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
- nadzor.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine HrpeljeKozina.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN
PROMOCIJSKE TAKSE
2. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in
tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje zakon s področja spodbujanja
razvoja turizma.
3. člen
(znesek turistične takse)
(1) Turistična taksa za prenočitev znaša 1,60 EUR na osebo na dan. Na podlagi turistične takse
se obračuna promocijska taksa v višini 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR
na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse oproščen plačila turistične takse v višini
50 odstotkov, znaša le-ta 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan in promocijska taksa 0,20
EUR. Skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.

(3) Višina zneska turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka se uskladi glede na
odločitev Vlade Republike Slovenije.

4. člen
(oprostitve plačila turistične takse)
(1) Plačila turistične takse in promocijske takse so oproščene tiste osebe za katere tako določa
zakon.
(2) Turistično takso in promocijsko takso v višini 50 odstotkov plačujejo tiste osebe za katere
tako določa zakon.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)
(1) Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka plačajo zavezanci iz 2. člena tega
odloka ponudniku prenočišč hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Ponudniki ki
sprejemajo turiste na prenočevanje nakažejo prejete turistične in promocijske takse na
poseben račun Občine Hrpelje-Kozina do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
6. 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.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
- znesek pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta.
(3) Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan
razlog oprostitve.
(4) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.
(5) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji
dan njegovega prenočevanja.

V. NADZOR
7. člen
(nadzor)

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana, kot občinski inšpekcijski organ.
(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.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina
(Ur. l. RS, št. 50/05).
9. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem 1. 1. 2019.

Številka:
____________
Hrpelje, dne ____________
Županja
Občine Hrpelje-Kozina
Saša Likavec Svetelšek

