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PRILOGA I. 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI IZOLA 

1. PRAVNA PODLAGA 

Pravne podlage za sprejem odloka so: 

- 50. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 

- 29. in 65. člen 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 in 11/18 – 

ZSPDSLS-1), 

- 30.  in 101. člen Statuta Občine Izola (Uradne objave, št. 5/18 – uradno prečiščeno 

besedilo).  

 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 

Področje turistične takse v občini Izola sedaj ureja Odlok o turistični taksi (Uradne objave št. 

11/04 in 12/07). 

Razlog za pripravo odloka je sprejem novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v 

nadaljevanju ZSRT-1), ki ga je državni zbor sprejel 15. februarja 2018, veljati pa je začel 15. 

marca 2018. Nov ZSRT-1 v 50. členu določa, da občine uskladijo splošne akte, s katerimi 

določajo turistično takso s tem zakonom najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi zakona. 

Skladno z ZSRT-1 lahko občine po novem določijo turistično takso v znesku do 2,5 EUR. 

Novost je promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25% zneska 

turistične takse. Z novim ZSRT-1 se je spremenil tudi nabor oprostitev plačila turistične takse, 

zakon pa dopušča občinam, da v svojih predpisih dodatno določijo osebe, ki bodo v celoti ali 

delno oproščene plačila.  

3. VSEBINA ODLOKA 

Odlok v splošnih določbah določa območje njegove veljavnosti, urade, kateri so pristojni za 

izvajanje odloka, zavezance za plačilo turistične in promocijske takse ter turistične takse v 

pavšalnem letnem znesku, njeno višino, način pobiranja in odvajanja takse, oprostitve plačila, 

namen porabe sredstev ter nadzor nad njegovim izvajanje in kazenske določbe. 

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 

občine Izola. Nadalje odlok določa tudi zavezance za plačilo turistične takse v pavšalnem 

letnem znesku, ki so lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj ter lastniki plovil na 

stalnih privezih v turističnem pristanišču. Kot stalni privez v turističnem pristanišču se po tem 

odloku šteje privez v turističnem pristanišču in začasni privez v občinskem pristanišču, ki se 

uporablja na podlagi zakupne pogodbe sklenjene za obdobje 1 leta. Pri tem smo poskušali 

izhajati iz namena turističnega pristanišča, saj so tudi na začasnih privezih v občinskem 

pristanišču privezi, ki se uporabljajo na podlagi zakupne pogodbe sklenjene za obdobje 1 leta 

in po namenu ustrezajo stalnim privezom v turističnem pristanišču (marini).  



V 4. členu odloka je določena višina turistične in promocijske takse ter turistične taksa, ki se 

plačuje v pavšalnem letnem znesku. Novost je promocijska taksa, ki znaša 25 % turistične 

takse, namenjena pa je dodatnemu sofinanciranju Slovenske turistične organizacije (STO). 

ZSRT-1 določa, da občine same določijo višino turistične takse v znesku do 2,5 EUR. Odlok 

ne predvideva več dveh turističnih območji z višjo in nižjo turistično takso. Omenjena delitev 

v preteklih letih ni dosegla pričakovanega učinka, zato ni potrebe, da bi tako delitev ohranili. 

Odlok predvideva turistično takso v znesku 1,60 EUR na osebo na dan. Poleg turistične takse 

se skladno z ZSRT-1 obračuna tudi promocijska taksa, ki bi znašala 0,40 EUR na osebo na 

dan. Tako bi turistična in promocijska taksa skupaj znašali 2,00 EUR na osebo na dan. Višina 

turistične takse bi se po predlogu odloka povečala iz 1,27 EUR oz. 0,92 EUR na 1,60 EUR. 

Navedena višina turistične takse predstavlja 26% dvig sedanje turistične takse, kar pomeni 

zmerno povišanje, ki je še sprejemljivo tako za turiste kot ponudnike.  

Skladno z ZSRT-1, ki višino turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških 

stanovanj razvršča glede na stanovanjsko površino v 5 kategorij, odlok predvideva najvišje 

vrednosti turistične takse, ki se plačuje v pavšalnem letnem znesku. Višina turistične takse v 

pavšalnem letnem znesku bi tako znašala: 

 za stanovanjsko površino do 30 m2: 90,00 EUR,  

 za stanovanjsko površino nad 30 m2 do 50 m2: 135,00 EUR,  

 za stanovanjsko površino nad 50 m2 pa do 70 m2: 180,00 EUR,  

 za stanovanjsko površino nad 70 m2 do 90 m2: 225,00 EUR ter  

 za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 EUR.  

 

Nadalje odlok določa turistično takso v pavšalnem letnem znesku za lastnike plovil glede na 

dolžino plovila, in sicer za plovila do 8 m znaša turistična taksa v pavšalnem letnem znesku 

60,00 EUR, za plovila od 8m do 12 m znaša 120,00 EUR ter za plovilo nad 12 m dolžine pa 

180,00 EUR.  

Odlok v 5., 6. in 7. členu ureja način pobiranja in odvajanja turistične takse. Turistično in 

promocijsko takso v imenu in za račun občine oz. agencije pobirajo pravne osebe javnega in 

zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 

turiste na prenočevanje. Navedene osebe, so dolžne pobrano turistično in promocijsko takso 

nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben (prehodni) račun občine, Občina 

pa mora nato prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za 

pretekli mesec prenakazati na poseben račun Slovenske turistične organizacije (STO). To 

prerazporejanje promocijske takse pa bo po pooblastilu občine izvajala Uprava RS za javna 

plačila (UJP). Plačevanje in razporejanje turistične takse bo urejeno preko prehodnih 

podračunov JFP (javnofinančni prihodek), ki ga mora občina odpreti. UJP bo tako na podlagi 

prejetega pooblastila z novo odprtega prehodnega podračuna razporejal turistično takso 

občinam ter promocijsko takso na STO.  

Lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj ter upravljavci posameznega pristanišča 

plačajo turistično takso v pavšalnem letnem znesku na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni 



občinski organ po uradni dolžnosti. Zavezanci bodo pavšalno turistično takso nakazovali na 

podračun, ki bo opredeljen v odločbi, namenjen za pavšalno takso. 

Nadalje odlok določa, da glede oprostitve plačila turistične takse veljajo in se neposredno 

uporabljajo določbe ZSRT-1. Na podlagi zakona so tako oproščeni plačila turistične in 

promocijske takse: 

- 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. 

 

V višini 50 odstotkov pa turistično in promocijsko takso 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). 

 

Poleg navedenih zavezancev, ki jih določa zakon, odlok predvideva, da bodo lahko turistične 

in promocijske takse v celoti ali deloma oproščeni organizatorji in aktivni udeleženci 

mednarodnih prireditev in prireditev na nacionalni ravni, ki so pomembne za turistično 

promocijo občine in katerih prenočitev plača organizator prireditve. O predmetni oprostitvi 

odloča župan s sklepom, na podlagi pisne vloge zavezanca. O ostalih oprostitvah, ki jih 

določa ZSRT-1 pa bodo ponudniki nastanitvenih obratov dolžni preverjati ali zavezanci 

izpolnjujejo pogoje za oprostitev.  Odlok nadalje določa, da bodo plačevanja turistične takse v 

pavšalnem letnem znesku oproščeni lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja in 

plovila s stalnim prebivališčem v občini Izola.   

Nadalje odlok v delu, ki govori o namenu porabe sredstev turistične takse predvideva, da so 

sredstva iz naslova turistične takse prihodek občine in se porabijo namensko za dejavnosti, ki 

jih določa zakon. Namen porabe sredstev se določi vsako leto s sprejetjem proračuna. Odlok 

predvideva, da bi se 45% pobrane turistične takse preteklega leta praviloma namenilo 

celovitemu upravljanju s turistično destinacijo, ki jo na območju občine Izola izvaja 



Turistično združenje Izola, g.i.z. Med celovito upravljanje s turistično destinacijo sodi 

delovanje turistično informacijskega centra, z operativno, produktno, promocijsko, 

distribucijsko in razvojno funkcijo. Turistično združenje Izola je v zadnjih letih aktivno 

pristopilo k upravljanju z našo destinacijo in k izvajanju nalog destinacijskega marketing 

managementa, ki predstavlja usklajeno upravljanje vseh elementov, ki sestavljajo destinacijo. 

Destinacijski marketing management pa lahko aktivnosti izvaja kvalitetno in jih z leti 

nadgrajuje zgolj z konstantnimi viri financiranja. Če želimo slediti usmeritvam razvoja 

slovenskega turizma in nuditi ugodne pogoje za upravljanje destinacije na lokalni ravni je 

nujno da imajo destinacijske organizacije določena sredstva  ter podporo lokalne skupnosti. 

Na podlagi navedenega se predlaga vnos 45% deleža pobrane turistične takse, ki se nameni za 

delovanje združenja.  

O nadzoru in kazenskih določbah govori odlok v 10., 11. in 12. členu. Nadzor nad izvajanjem 

tega odloka opravlja Občinski inšpektorat in redarstvo občine Izola. Odlok določa, da se za 

prekrške glede turistične in promocijske takse uporabljajo določbe ZSRT-1, predvideva pa 

globe za prekrške glede turistične takse, ki se plačuje v pavšalnem letnem znesku. Za te 

zavezance se globe delijo glede na to, ali so zavezanci fizične ali pravne osebe. Za pravne 

osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki ne bodo posredovali podatkov za 

vzpostavitev evidence ali do 31. marca ne bodo plačali turistične takse v pavšalnem letnem 

znesku, odlok določa globo v višini 2.000,00 EUR. Za fizične osebe, odgovorne osebe pravne 

osebe ter odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika pa je predvidena globa v 

višini 500,00 EUR.  

V prehodnih in končnih določbah je določeno prenehanje veljavnosti odloka o turistični taksi 

(Uradne objave, št. 11/04 in 12/07) ter začetek obračunavanja nove višine turistične in 

promocijske takse ter turistične takse v pavšalnem letnem znesku. Odlok o turistični taksi 

(Uradne objave, št. 11/04 in 12/07) se bo uporabljal do začetka uporabe novega odloka, torej 

do 1. januarja 2019. Turistična taksa v pavšalnem letnem znesku pa se bo po tem odloku prvič 

obračunala v letu 2020, za leto 2019, saj bi v nasprotnem primeru retroaktivno posegli v 

pravice in dolžnosti strank. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE: 

 

Sprejem odloka bo prinesel pozitivne posledice za prihodke proračuna občine Izola. Ocena 

temelji na tem, da se bo turistična taksa zvišala iz 1,27 EUR oz. 0,92 EUR na 1,60 EUR, kar 

posledično pomeni višji prihodek v občinski proračun. 

 

5. NAČIN SPREJEMANJA 

 

105. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave št. 02/00, 03/01 in 05/05, 

v nadaljevanju Poslovnik) določa, da občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh 

obravnavah, predloženo je gradivo za prvo obravnavo. Prva obravnava se zaključi tako, da 

občinski svet s sklepom odloči, da se na isti ali naslednji seji opravi druga obravnava ali da 

predlagatelj odloka pripravi besedilo za drugo obravnavo upoštevaje stališča, pripombe in 

predloge iz prve obravnave, ki so bili podani na seji občinskega sveta in pisna stališča in 



pripombe, prispele v roku, ki ga določi občinski svet ali da se prva obravnava odloži in 

nadaljuje na naslednji seji ali da se predlog odloka ne sprejme.   

 

 

Obrazložitev pripravil: 

Urad za prostor in nepremičnine 

Mateja Stanič 

Svetovalka za nepremičnine 

 

   

 

          Župan 

mag. Marko STARMAN 

Vodja urada za prostor in 

nepremičnine 

 mag. Igor KOLENC 

 

 

 



PRILOGA II. 

PREDLOG ODLOKA V 1. OBRAVNAVI 

 

Na podlagi 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 

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 in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 30. 

ter 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) je 

Občinski svet Občine Izola na ______ redni seji dne ________, sprejel  

 

ODLOK 

O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI IZOLA 

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(vsebina) 

 

(1) S tem odlokom se določajo:  

- zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse ter turistične takse v 

pavšalnem letnem znesku, 

- višina turistične in promocijske takse ter turistične takse v pavšalnem letnem 

znesku, 

- način pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse ter turistične takse v 

pavšalnem letnem znesku, 

- oprostitve plačila, 

- namen porabe sredstev turistične takse ter 

- nadzor in kazenske določbe.  

 

(2) Ta odlok velja na celotnem območju občine Izola.  

 

2. člen 

(pristojnost) 

 

Za izvajanje tega odloka so pristojni uradi občinske uprave, ki opravljajo naloge s področja 

financ, nepremičnin, gospodarskih dejavnosti ter nadzora. 

 

II.   ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER VIŠINA TURISTIČNE TAKSE, 

PROMOCIJSKE TAKSE IN TURISTIČNE TAKSE V PAVŠALNEM LETNEM 

ZNESKU 

 

3. člen 

(zavezanci) 

 



(1) Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in 

tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki ga opredeljuje Zakon o spodbujanju 

razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljnjem besedilu: ZSRT-1).  

 

(2) Zavezanci za plačilo turistične takse v pavšalnem letnem znesku so: 

- lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj,  

- lastniki plovil na stalnih privezih v turističnem pristanišču.  

 

(3) Za »stalni privez v turističnem pristanišču« po tem odloku šteje privez v turističnem 

pristanišču in začasni privez v občinskem pristanišču, ki se uporablja na podlagi zakupne 

pogodbe, sklenjene za obdobje 1 leta. 

 

4. člen 

(višina turistične in promocijske takse ter turistične takse v pavšalnem letnem znesku) 

 

(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,60 eura, na 

osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eura, skupna višina obeh taks znaša 2,00 eura 

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 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi 

slednje znaša promocijska taksa 0,20 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,00 euro na 

osebo na dan. 

 

(3) Višino turistične takse v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in 

počitniških stanovanj se določi glede na stanovanjsko površino počitniške hiše ali 

počitniškega stanovanja in znaša: 

- za stanovanjsko površino do 30 m2: 90,00 eurov, 

- za stanovanjsko površino nad 30 m2 do 50 m2: 135,00 eurov, 

- za stanovanjsko površino nad 50 m2 do 70 m2: 180,00 eurov, 

- za stanovanjsko površino nad 70 m2 do 90 m2: 225,00 eurov, 

- za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 eurov. 

 

(4) Višina turistične takse v pavšalnem letnem znesku za lastnike plovil se določi v znesku: 

- za plovila do 8 m dolžine: 60,00 eurov, 

- za plovila od 8 m do 12 m dolžine: 120,00 eurov, 

- za plovila nad 12 m dolžine: 180,00 eurov. 

 

III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 

 

5. člen  

(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse) 

 

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci 

in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso 

v imenu in za račun Občine oz. agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitev za 

prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. 

 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v 

primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.  



 

(3) Osebe iz prvega ostavka tega člena so dolžne pobrano turistično in promocijsko takso 

nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Izola, ki je 

objavljen na spletnih straneh Občine.  

 

6. člen 

(plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj) 

 

(1) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prve alinee drugega odstavka 3. člena 

tega odloka se obračunava v pavšalnem letnem znesku za preteklo leto, ki se odmeri z 

odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ iz 2. člena tega odloka po uradni dolžnosti, v 

višini, ki jo opredeljuje tretji odstavek 4. člena tega odloka.  

 

(2) Turistično takso iz prejšnjega odstavka so zavezanci dolžni plačati do 31. marca za 

preteklo leto. 

 

(3) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja med 

letom, se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega letnega zneska turistične takse, 

pri čemer se za obračun upošteva prvi mesec, če je obveznost nastala do vključno 15. dne 

v mesecu.  

 

(4) Za namen izdaje odločbe iz prvega odstavka tega člena, Občina vodi evidenco zavezancev 

za plačilo turistične takse v pavšalnem letnem znesku, ki vsebuje podatek o osebnem 

imenu, stalnem naslovu prebivališča, matični in davčni številki, podatke o stanovanjski 

površini ter podatke o deležu lastništva počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, v 

primeru iz prejšnjega odstavka pa tudi število mesecev trajanja lastništva.  

 

(5) Zavezanec za plačilo pavšalnega letnega zneska turistične takse je dolžan o vseh 

spremembah, ki vplivajo na odmero pavšalnega letnega zneska turistične takse, obvestiti 

pristojni občinski organ v roku 15 dni od nastale spremembe. 

 

7. člen 

(plačilo turistične takse za lastnike plovil) 

 

(1) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz druge alinee drugega odstavka 3. člena 

tega odloka se obračunava v pavšalnem letnem znesku za preteklo leto, v višini, ki jo 

opredeljuje četrti odstavek 4. člena tega odloka.  

 

(2) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki upravljajo s pristanišči v občini Izola, 

zaračunavajo in pobirajo turistično takso v pavšalnem letnem znesku od lastnikov plovil, v 

imenu in za račun Občine. 

 

(3) Pravne osebne javnega in zasebnega prava iz prejšnjega odstavka posredujejo Občini do 

31. decembra za tekoče leto seznam lastnikov plovil, ki zajema podatek o osebnem imenu 

in stalnem naslovu prebivališča lastnika plovila, podatke o dolžini plovila ter obdobju 

zakupa stalnega priveza v turističnem pristanišču. Na podlagi pridobljenih podatkov 

Občina izstavi upravljavcu pristanišča odločbo, v vrednosti vseh obračunanih turističnih 

taks v pavšalnem letnem znesku za preteklo leto.  

 



(4) Upravljavec pristanišča poravna zaračunani znesek najkasneje do 31. marca tekočega leta, 

za obračunano turistično takso v pavšalnem letnem znesku preteklega leta. 

 

(5) V primerih, ko je pogodba o najemu priveza za plovilo sklenjena med letom, se zavezancu 

obračuna sorazmerni del višine pavšalnega letnega zneska turistične takse, pri čemer se za 

obračun upošteva prvi mesec, če je obveznost nastala do vključno 15. dne v mesecu. 

 

IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 

 

8. člen 

(oprostitev) 

 

(1) Za oprostitve po tem odloku veljajo in se neposredno uporabljajo določbe 18. člena 

ZSRT-1. 

 

(2) Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje v pavšalnem letnem znesku so 

upravičeni lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja in plovila s stalnim 

prebivališčem v občini Izola.  

 

(3) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične 

in promocijske takse za prenočevanje, so lahko v celoti ali delno oproščeni plačila 

turistične in promocijske takse organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih prireditev 

in prireditev na nacionalni ravni, ki so pomembne za turistično promocijo občine Izola in 

katerih nočitev plača organizator prireditve. 

 

(4) O oprostitvi iz prejšnjega odstavka odloči župan s sklepom. 

 

(5) Sklep o oprostitvi plačila turistične in promocijske takse za zavezance iz tretjega odstavka 

tega člena izda župan, na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predloži najmanj 30 

dni pred prvo prenočitvijo na katero se oprostitev plačila turistične in promocijske takse 

nanaša. Vloga mora vsebovati: 

- podatke o organizatorju programa, 

- podroben opis programa, 

- število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične in 

promocijske takse, 

- podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca. 

 

(6) Sklep o oprostitvi plačila turistične in promocijske takse iz prejšnjega odstavka, Občina 

pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša. 

 

V. NAMEN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE 

 

9. člen 

 (namen porabe sredstev) 

 

(1) Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna občine Izola, porabijo pa se 

namensko za dejavnosti in storitve, določene z zakonom, ki ureja to področje.  

 

(2) Namen porabe sredstev se določi vsako leto s sprejetjem proračuna. 

 



(3) 45 odstotkov pobrane turistične takse preteklega leta, se praviloma nameni celovitemu 

upravljanju s turistično destinacijo, kamor sodi delovanje turistično informacijskega centra, z 

operativno, produktno, promocijsko, distribucijsko in razvojno funkcijo. Na območju občine 

Izola izvaja celovito upravljanje s turistično destinacijo Turistično združenje Izola, g.i.z.  

 

VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 

 

10. člen 

  (nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinski inšpektorat in redarstvo občine 

Izola. 

 

(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 ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.  

 

11. člen  

(prekrški glede turistične in promocijske takse) 

Za prekrške glede turistične in promocijske takse veljajo in se neposredno uporabljajo 

kazenske določbe, predpisane z ZSRT-1.  

 

12. člen 

(prekrški glede turistične takse v pavšalnem letnem znesku) 

 

(1) Z globo 2.000,00 eurov se kaznuje: 

a) pravna oseba javnega in zasebnega prava, ki skladno s 3. odstavkom 7. člena tega 

odloka ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence, 

 

b) pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 

opravlja dejavnost, ki do 31. marca ne plača turistične takse v pavšalnem letnem 

znesku za preteklo leto. 

 

(2) Z globo 500,00 eurov se kaznuje fizična oseba, odgovora oseba pravne osebe in 

odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 

posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki kot lastnik počitniške hiše ali 

počitniškega stanovanja, do 31. marca ne plača turistične takse v pavšalnem letnem 

znesku za preteklo leto. 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi (Uradne objave, št. 

11/04 in 12/07), vendar se uporablja do začetka uporabe tega odloka.  

14. člen 

(prehodne določbe) 



Za postopek obračunavanja, pobiranja in odvajanja turistične takse v pavšalnem letnem 

znesku za leto 2018, se uporabi Odlok o turistični taksi (Uradne objave, št. 11/04 in 12/07). 

Po določilih tega odloka pa se turistična taksa v pavšalnem letnem znesku prvič obračuna v 

letu 2020, za leto 2019. 

15. člen 

(začetek veljavnosti) 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola, uporabljati pa 

se začne 1. januarja 2019. 

 

 

 

 

Številka: 322-171/2018 

Datum:                    

OBČINA IZOLA 

                Župan  

mag. Igor KOLENC 

 



PRILOGA III.  

 

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA   

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 

Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8 

6310 Izola – Isola 

Tel: 05 66 00 100 

E-mail: posta.oizola@izola.si 

Web: http://www.izola.si/ 

 

Številka: 322-171/2018 

Datum: 

 

Na podlagi 29. 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 in 11/18 – 

ZSPDSLS-1), 30. in 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave, št. 5/18 – uradno 

prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Izola na svoji _____ redni seji, dne _____, 

sprejel naslednji 

S  K  L  E  P 

I.  

Sprejme se predlog Odloka o turistični taksi občini Izola v prvi obravnavi in se ga posreduje v 

15 - dnevno obravnavo članom Občinskega sveta. 

II. 

Občinska uprava po zaključku obravnave pripravi predlog odloka za drugo obravnavo in sicer 

tako, da pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja, ki bodo prispela v času obravnave. 

Tako pripravljen predlog odloka se posreduje v obravnavo in sprejem članom Občinskega 

sveta. 

   III. 

Ta sklep velja takoj. 

   

Ž u p a n 

mag. Igor KOLENC 

 

Sklep prejmejo: 

- člani OS, 

- Župan, 

- v zbirko dokumentarnega gradiva, 

- arhiv – 2x. 

mailto:posta.oizola@izola.si
http://www.izola.si/

