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NASLOV:

ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI RENČE-VOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:




13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.13/18) ,
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 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 30/18)
18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
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.
Spremembe nove zakonodaje na področju urejanja turistične takse, ki so pomembne za
občine so:
- nova zakonodaja določa višino turistične takse v znesku,
- 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 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 oz. telesna okvara, ali
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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,
učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih
ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojnoizobraževalne 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,
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).
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.
RAZLOGI ZA SPREJETJE ODLOKA:
Na podlagi sprejetja novega Zakona o spodbujanju in razvoju turizma (Uradni list RS št.
13/18), ki velja od 15. marca 2018 mora občina najkasneje v treh mesecih od njegove
uveljavitve uskladiti svoje splošne akte, s katerim se določi turistično takso.
OCENA STANJA:
Iz naslova turistične takse je bilo tako na območju Občine Renče-Vogrsko za leto 2017
nakazanih za slabih 31.218 EUR turistične takse, pri čemer je potrebno upoštevati določene
kategorije oseb, ki so po ZSRT-1 oproščene plačila turistične takse.
Na območju Občine Renče-Vogrsko je do sedaj znašal znesek turistične takse 1,27 EUR.
CILJI IN NAČELA:
S sprejemom splošnega akta, ki ga sprejema Občina Renče-Vogrsko in deluje v skladu z
novim Zakonom ZSRT-1, bodo zagotovljena dodatna sredstva za spodbujanje in razvoj
turizma v Občini Renče-Vogrsko.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
S sprejemom Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Renče-Vogrsko, se bo znesek
turistične takse zvišal na 1,60 EUR, pri čemer 25% znesek promocijske takse bo znašal 0,40
EUR, torej bo skupna polna cena obeh taks 2 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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Pripravila:
Anja Sedevčič, Strokovna sodelavka za kmetijstvo in turizem
Predlog odloka:

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št.13/18), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 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 30/18) in 18. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) je občinski
svet Občine Renče-Vogrsko na _______ seji dne _____ sprejel

ODLOK
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI RENČE-VOGRSKO
1. člen
(vsebina odloka in pomen izrazov)
(1) S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse na
območju Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: občina), višina turistične in promocijske
takse in organ, pristojen za nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske
takse ter vodenjem evidenc ter kazenske odločbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine RenčeVogrsko.
(3) 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.
2. člen
(zavezanci)
Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki
prenočujejo v nastanitvenem obratu.
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3. člen
(višina turistične in promocijske takse)
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 EUR. Promocijska taksa
znaša 25 odstotkov turistične takse, to je 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00
EUR na osebo na dan.
(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 na podlagi
gibanja cen življenjskih potrebščin enkrat na leto. Spremembo občina objavi na svojih spletni
straneh, kjer opredli tudi nov zneske turistične in promocijske takse.
4. člen
(nadzor)
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in
Ajdovščina, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega
odloka.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu,
uporabljati pa se začne 1. 1. 2019.

Št.
Bukovica:
Aleš Bucik
Župan

