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Druga obravnava
Na podlagi 17. in 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
13/18), 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18) 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 odloku 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) V znesek turistične takse ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 odstotkov
obračunane turistične takse.
(2) Turistična taksa skupaj s promocijsko na osebo na dan znaša:
Krajevna skupnost
Nova Gorica, Kromberk Loke, Rožna Dolina
Solkan,
Banjšice, Branik, Čepovan, Dornberk, Gradišče nad
Prvačino, Grgarske ravne-Bate, Lokovec, Lokve- Lazna
Osek-Vitovlje, Ozeljan, Prvačina, Ravnica, Šempas,
Trnovo

Turistična
taksa
2,00 €

Promocijska
taksa
0,50€

Skupaj

1,00€

0,25€

1,25€

2,50€

(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.
(4) Sklep o spremembi turistične takse najkasneje v roku osmih dni po uveljavitvi akta
Vlade Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka tega člena sprejme župan.
Sklep se objavi na spletni strani občine
4.člen
(oprostitve plačila turistične takse)
Oprostitve plačila turistične takse se izvajajo skladno z določili ZSRT-1.
5.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
6.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
7.člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS št. 65/06, 91/12), uporablja pa se še do začetka uporabe
tega odloka.
8. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti 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.

Številka: 007-4/2018
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 007-4/2018-3
Nova Gorica, 5. junija 2018
OBRAZLOŽITEV
Na 36. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je potekala dne 24.5. 2018 je
bil sprejet sklep, da se o predlogu Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini
Nova Gorica (v nadaljevanju: predlog odloka) opravi druga obravnava in se pri tem
upošteva pripombe, predloge in mnenja iz razprave.
Pripombe podane na seji so se nanašale predvsem na to, da bi bilo potrebno pri
določanju turistične takse upoštevati obseg ugodnosti, ki jih turistom brezplačno ponuja
območje mesta oziroma območje podeželja. Skladno s slednjim predlagamo, da se
območje občine razdeli na dve območji in sicer:
 območje mesta (KS Nova Gorica, Kromberk-Loke, Solkan, Rožna dolina) kjer
znaša višina turistične takse 2,00 EUR,
 ostala območja v občini (KS Banjšice, Branik, Čepovan, Dornberk, Gradišče nad
Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne- Bate, Lokovec, Lokve-Lazna, Osek-Vitovlje,
Ozeljan, Prvačina, Ravnica, Šempas, Trnovo) kjer znaša višina turistične takse
1, 00 EUR.
Tako bi za območje mesta znašala turistična in promocijska taksa skupaj 2,50 EUR, za
ostala območja v občini pa 1,25 EUR.
Glede na to, da ZSRT-1 občinam omogoča, da določijo različno višino turistične takse,
smo predlog svetniških skupin tudi upoštevali. 2. odst. 17. člena ZSRT-1 namreč
določa, da občina pri določitvi višine turistične takse upošteva vrsto in kategorijo
nastanitvenih obratov, prebivanje v sezonskem oziroma zunajsezonskem obdobju ter
obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno zagotavlja turistom. Pri določitvi različne
višine turistične takse smo upoštevali izključno različen obseg ugodnosti in storitev, ki jih
občina nudi turistom tako na območju mesta kot tudi na podeželju. ZSRT-1 opredeljuje
turistično takso kot pristojbino za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo tudi kot
nadomestilo za ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob
vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. Turistična taksa je namreč namenski
vir za spodbujanje turističnih dejavnosti in storitev, ki so v občini v javnem interesu. Te
dejavnosti podrobneje opredeljuje ZSRT-1 v 15.členu, in sicer:










informacijska turistična dejavnost; (Informiranje turistov, vključno s turisti s
posebnimi potrebami, zbiranje podatkov, urejanje in vzdrževanje turistične
signalizacije, ugotavljanje mnenj obiskovalcev..),
spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
trženje celovite turistične ponudbe,
promocija turizma v digitalnem okolju,
razvoj in vzdrževanje javne turistične infrastrukture,
razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom(kolesarske poti, pešpoti,
urejanje parkov, zelenic..),
organizacija in izvajanje prireditev,
ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do
turistov in turizma,
druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo
turistom(brezplačni javni prevoz….),

Za zgoraj navedene dejavnosti znesek zbrane turistične takse v posameznem
proračunskem letu ne zadošča. Mestna občina Nova Gorica nameni bistveno več
proračunskih sredstev za realizacijo zgoraj navedenih dejavnosti. V letu 2017 je celoten
znesek zbrane turistične takse znašal 220.000 EUR, ki ga je občina namenila za
dejavnosti Turistične zveze in turističnih društev, ki jim občina na podlagi javnega razpisa
dodeluje sredstva za realizacijo različnih turističnih aktivnosti.Za vse ostale turistične
dejavnosti občina namenja proračunska sredstva iz integralnega proračuna, pri čemer za
urejanje turistične infrastrukture in ostalih zgoraj navedenih dejavnosti na območju mesta
namenja bistveno več sredstev kot za podeželje. Na območju mesta je bilo po podatkih
statističnega urada RS realiziranih 87% vseh nočitev v občini, zato je razumljivo da
občina vlaga bistveno več sredstev za vzdrževanje in urejanje turistične infrastrukture na
območju mesta. Naj omenimo samo stroške brezplačnega javnega mestnega prometa, ki
se ga lahko poslužujejo tudi turisti, ki prenočujejo na območju mesta. Nadalje je v mestu
locirana tudi turistična informacijska dejavnost; v času turistične sezone mesto organizira
vrsto brezplačnih prireditev; turistična infrastruktura pa je zaradi koncentracije turistov v
mestu bolj obremenjena kot na podeželju. Glede na status in razvojne usmeritve občine
menimo, da je tak predlog primeren in višina turistične takse sprejemljiva.
Nadalje smo upoštevali tudi predlog, da se v Odloku navede, da so oprostitve plačila
turistične takse določene v 18.členu ZSRT-1.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi odlok
obravnava in sprejme.
Matej Arčon
ŽUPAN
Pripravili:
Tatjana Gregorčič
Vodja Službe za gospodarsko, turizem
in kmetijstvo
Martina Remec Pečenko
Vodja Oddelka za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

