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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 17. člena Statuta
občine Miren-Kostanjevica (Uradne objave, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet
občine Miren-Kostanjevica na 38. redni seji dne 10. 10. 2018 sprejel naslednji

ODLOK
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica (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 in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine MirenKostanjevica.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO 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).
3. člen
(višina turistične takse)
(1)

Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 EUR, na
osnovi slednje znaša promocijska taksa 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 upravičen do
plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na
osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina
obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.

(3)

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 takse.

4. Člen
(oprostitve plačila turistične takse)
Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. Členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične
takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v
višini 50 odstotkov za celotno obdobje bivanja tudi:
-

osebe, ki prenočujejo v Občini Miren-Kostanjevica več kot 5 zaporednih noči.

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka
zavezanci iz prve alineje 2. člena tega odloka plačajo ponudniku prenočišč skupaj s plačilom
za prenočitev. Ponudnik prenočišč nakaže prejete turistične in promocijske takse na
poseben račun Občine Miren-Kostanjevica in na način, ki je objavljen na uradni spletni strani
Občine Miren-Kostanjevica do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDECE 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. Skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, se evidenca lahko
vodi na podlagi knjige gostov.
(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
7. člen
(nadzor)
(1) Medobčinska uprava občin, ki deluje na območju Občine Miren-Kostanjevica, je
pristojna za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
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(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so
kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti 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)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini MirenKostanjevica (Uradni list, št. 35/08).
9. člen
(uveljavitev nove turistične takse)
(1) Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje
Odlok o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list, št. 35/08), od 1. 1.
2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s
predpisano promocijsko takso.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-0008/2018
Datum:
Mauricij Humar
Župan
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OBRAZLOŽITEV

1. NASLOV ODLOKA:
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica
2. POVZETEK SODELOVANJA Z JAVNOSTJO
Dne 19.6.2018 je bil Odlok o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica objavljen na spletni
strani Občine Miren-Kostanjevica. Javna razprava je bila odprta do 19.7.2018.
V tem času so bile podane pripombe v glavnem od ponudnikov nastanitev, ki so se nanašale
predvsem na povišanje turistične takse. Zato je bil na to temo dne, 22.8.2018 sklican
sestanek z vsemi ponudniki nastanitev v občini. Po skupni razpravi smo sprejeli sklep, da je
predlagana višina turistične takse ustrezna, da pa se s ciljem stimulacije obiskovalcev za
daljše bivanje v destinaciji, prizna 50% oprostitev plačila turistične takse gostom, ki pri nas
prenočijo več kot 5 zaporednih noči.
Skladno s slednjim je v odloku dodan nov člen (4. Člen), ki navaja da so poleg zavezancev,
ki so v drugem odstavku 18. Členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za
prenočevanje v višini 50 odstotkov, dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50
odstotkov za celotno obodbje bivanja tudi osebe, ki prenočujejo več kot 5 zaporednih noči.
3. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO SPREJEMU ODLOKA O
TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

Po veljavnem Odloku o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list, št.
35/2008) znaša višina turistične takse 8 točk. Po Sklepu o uskladitvi vrednosti točke
turistične takse (Uradni list RS, št. 25/14 in 13/18 - ZSRT-1) znaša vrednost točke
turistične takse od 1.1.2015 dalje 0,115 EUR. Kar pomeni, da znaša višina turistične
takse za nastanitvene objekte 0,92 EUR. V letu 2017 je prenočevalo skupaj 835 turistov,
od tega 118 domačih in 717 tujih gostov. Skupno je bilo 2.429 nočitev, od tega 246 nočitev
domačih gostov in 2.183 nočitev tujih gostov (vir: prejeta poročila o prenočitvah in
obračunani turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2017).
15. marca 2018 je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). Skladno
s 50. členom ZSRT-1 morajo občine v treh mesecih po uveljavitvi zakona uskladiti splošne
akte, s katerimi določajo turistično takso.
Spremembe nove zakonodaje na področju urejanja turistične takse, ki so pomembne za
občine so:
 nova zakonodaja določa višino turistične takse v znesku in ne več vrednosti točke,
 poleg turistične takse se po novem uvaja tudi t.i. promocijsko takso, ki se obračuna
poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse,
katere višino določi posamezna občina. Promocijska taksa se nakazuje na posebni
račun občine, občina pa jo je dolžna prenakazati na posebni račun Slovenske
turistične organizacije (STO),
 občina lahko določi turistično takso v znesku največ 2,5 EUR, k temu je potrebno
prišteti še 25% promocijske takse, kar bi skupno znašalo največ 3,125 EUR.
Nova zakonodaja v manjši meri spreminja določila glede oprostitev plačila turistične takse
(18. člen ZSRT-1). Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so še naprej
oproščeni:



otroci do sedmega leta starosti,
osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
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osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je
razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oz. telesna okvara, ali
fotokopije potrdila oz. izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju
invalidnosti oz. telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščaje in
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
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.

ZSRT-1 pa na novo definira naslednje zavezance:
 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 progama,
 osebe do 18. leta starosti in njihove vodje oz. 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,
Turistično takso v višini 50 odstotkov pa po novem plačujejo le naslednji zavezanci:
 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).
Po novem morajo tako polno turistično takso plačevati tudi turisti v kampih (prej so plačevali
polovično TT) in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah (TT jim po starem
zakonu ni bilo potrebno plačevati). Nova zakonodaja je sicer zmanjšala nabor oprostitev
plačila turistične takse vendar dopušča občinam, da v svojih predpisih, skladno z lokalnimi
turističnimi politikami, strategijami in posebnostmi določijo osebe, ki so v celoti ali delno
oproščene plačila turistične takse.
OCENA STANJA:
Iz naslova turistične takse je bilo tako na območju Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017
nakazanih 2.120 EUR turistične takse, pri čemer je potrebno upoštevati določene kategorije
oseb, ki so po ZSRT-1 oproščene plačila turistične takse.
CILJI IN NAČELA:
S sprejemom splošnega akta, ki ga sprejema Občina Miren-Kostanjevica in deluje v skladu z
novim Zakonom ZSRT-1, bodo zagotovljena dodatna sredstva za spodbujanje in razvoj
turizma v Občini Miren-Kostanjevica.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
S sprejemom Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica, se bo
znesek turistične takse od 1. Januarja 2019 zvišal na 1,60 EUR, pri čemer 25% znesek
promocijske takse bo znašal 0,40 EUR, torej bo skupna polna cena obeh taks 2,00 EUR na
osebo na nočitev.
Z zvišanjem turistične takse lahko pričakujemo večji delež prihodkov v občinski proračun.
Prihodki iz naslova turističnih taks bodo namenjeni vzdrževanju turistične infrastrukture,
urejanju in čiščenju površin, razvoju in promociji turističnih produktov, popestritvi programa
lokalnih prireditev.
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4. PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Odlok o turistični in promocijski
taksi v Občini Miren-Kostanjevica – prva obravnava.

Pripravila:
Nevenka Vuk

Župan
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