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Prva obravnava
Na podlagi 17. in 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list
RS, št. 13/18), 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo 2, 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 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____________ sprejel naslednji

ODLOK
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V MESTNI OBČINI NOVA GORICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka in pomen izrazov)
(1) S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse na
območju Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina), višina turistične in
promocijske takse in organ, pristojen za nadzor nad pobiranjem in odvajanjem
turistične in promocijske takse ter vodenjem evidenc.
(2) Pomen izrazov, uporabljenih v odloku:
»Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot
nadomestilo za ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob
vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
»Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje
trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.
»Nastanitveni obrat« je 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.
(3) Drugi izrazi uporabljeni v tem odlok imajo pomen, kot je določen z Zakonom o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18 - ZSRT-1).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE
TAKSE
2. člen
(zavezanci za plačilo)
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije
in tujci, ki na območju občine prenočujejo v nastanitvenem obratu.

3. člen
(višina turistične in promocijske takse)
(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 2 EUR.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25
odstotkov obračunane turistične takse.
4. člen
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse)
(1) Postopek pobiranja in odvajanja turistične ter promocijske takse, evidentiranje plačila
turistične takse, nakazovanje turistične in promocijske takse, postopek izdaje plačilnega
naloga in odločanja o ugovoru, danem zoper plačilni nalog, ter postopek prisilne izterjave
neplačane turistične in promocijske takse, se izvajajo skladno z določili ZSRT-1.
(2) Oddelek mestne uprave, pristojen za gospodarstvo, izdaja plačilne naloge ter odloča
o ugovorih zoper plačilne naloge iz prejšnjega odstavka tega člena.
III. NADZOR
5. člen
(nadzor nad pobiranjem turistične in promocijske takse)
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse ter vodenjem
evidenc iz 16. do 23. člena ZSRT-1 opravlja občinski inšpekcijski organ Medobčinske
uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začne prvega dne v naslednjem mesecu po uveljavitvi odloka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se ta odlok v delu, ki se nanaša na
postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse, prične uporabljati 1. januarja
2019.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini
Nova Gorica(Uradni list RS št. 65/2006, 91/2012), uporablja pa se še do začetka uporabe
tega odloka.
Številka: 007-4/2018
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 007-4/2017-1
Nova Gorica, 7. maja 2018
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu Odloka o turistični in promocijski
taksi v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: predlog odloka):
Veljavni odlok, ki ureja plačilo turistične takse v Mestni občini Nova Gorica je bil
sprejet v letu 2006. Na podlagi veljavnega odloka o določitvi višini turistične takse
(Uradni list RS, št. 65/06, 91/12) znaša višina turistične takse za nastanitvene objekte
11 točk. Na podlagi sklepa o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS,
št. 25/14) znaša vrednost točke turistične takse od 1. januarja 2015 dalje 0,115 eura.
Torej znaša višina turistične takse za nastanitvene objekte 1,27 EUR.
Novi Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/18, v nadaljevanju:
ZSRT-1), ki velja od 15. marca letošnjega leta, občinam nalaga, da najkasneje v treh
mesecih od njegove uveljavitve uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo
turistično takso.
Bistvene spremembe nove zakonodaje na področju urejanja turistične takse, ki so
pomembne za občine so:








nova zakonodaja ne predpisuje več vrednosti točke za izračun višine turistične
takse, temveč jo določa v znesku,
uvedba t. i. promocijske takse, 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); med slednjimi velja izpostaviti zlasti
spremembo na področju obračunavanja turistične takse v kampih. Po novem
turisti v kampih niso več upravičeni do oprostitve plačila turistične takse v višini
50%, temveč so jo dolžni plačati v celoti,
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.

V letu 2017 je bilo na območju Mestne občine Nova Gorica po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije 176.902 nočitev, od tega 164.374 tujih nočitev (pretežno
italijanski gosti). Iz naslova turistične takse je bilo tako na območju Mestne občine
Nova Gorica nakazanih za slabih 220.000 EUR turistične takse, pri čemer je potrebno
upoštevati določene kategorije oseb, ki so po ZSRT-1 oproščene plačila turistične
takse.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
Uskladitev splošnega akta Mestne občine Nova Gorica z novim Zakonom ZSRT-1
in zagotovitev dodatnih sredstev za spodbujanje razvoja turizma, kar je nujno za
doseganje razvojnih ciljev in projektov Mestne občine Nova Gorica na področju
turizma.

3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
Pravne podlage za sprejem in ureditev področja turističnih taks so urejene v naslednjih
predpisih:
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/18)
 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 13/12, 18/17)
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka:
Predlog odloka skladno z ZSRT-1 določa novo višino turistične takse, ki jo plačujejo
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju
Mestne občine Nova Gorica. 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 drugi objekt za nastanitev turistov.
Za vse nastanitvene obrate (tudi za sobodajalce) je predlagana turistična taksa v višini 2
EUR. Poleg turistične takse se skladno z drugim odstavkom 17. člena ZSRT-1 obračuna
tudi promocijska taksa, ki znaša 25 % od zneska obračunane turistične takse. Tako bi
turistična in promocijska taksa skupaj na območju Mestne občine Nova Gorica od 1.
januarja 2019, ko se prične s pobiranjem promocijske takse, znašala 2,50 EUR.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka :
Sprejem odloka bo prinesel pozitivne posledice za prihodke proračuna Mestne občine
Nova Gorica. Ocenjujemo enkrat višji prihodek proračuna Mestne občine Nova Gorica.
Prihodki od turistične takse so skladno z ZSRT-1 namenjeni trženju celovite turistične
ponudbe na ravni turističnega območja, vzdrževanju turistične infrastrukture, urejanju in
čiščenju površin, popestritvi programa lokalnih prireditev in promocijo lokalnih turističnih
produktov.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
ZSRT-1 v 50. členu določa, da občine uskladijo svoje akte, s katerimi določijo višino
turistične takse najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi ZSRT-1, to je do 15. junija 2018.
Ker gre za upoštevanje predpisanega roka, predlagamo, da se skladno s 3. alinejo 1.
odstavka 70. a člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, predlog
odloka sprejme po skrajšanem postopku.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi odlok
obravnava in sprejme.
Matej Arčon
ŽUPAN
Pripravila:
Tatjana Gregorčič
Vodja Službe za gospodarsko, turizem
in kmetijstvo
Martina Remec Pečenko
Vodja Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe

