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PRILOGA I. 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI IZOLA 

– 2. OBRAVNAVA 

 

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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 

30/18), 

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

besedilo).  

 

2. OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA 

Občinski svet Občine Izola je na svoji 28. redni seji dne 24.5.2018 obravnaval predlog Odloka 

o turistični taksi v občini Izola (v nadaljnjem besedilu: odlok) v prvi obravnavi in ga posredoval 

v 25-dnevno obravnavo članom Občinskega sveta. Občinsko upravo je zadolžil, da po zaključku 

obravnave pripravi predlog odloka za drugo obravnavo, in sicer tako, da pri tem upošteva 

pripombe, predloge in mnenja, ki so bila podana na sami seji Občinskega sveta ter tiste 

predloge, pripombe in mnenja, ki bodo prispela v času obravnave. Tako pripravljen predlog 

odloka se nato posreduje v obravnavo in sprejem članom Občinskega sveta. 

V razpravi o predlogu odloka v prvi obravnavi so bile na seji Občinskega sveta v zvezi z 

odlokom podane naslednje pripombe, predlogi in mnenja:  

2.1.  Svetnik Branko Simonovič je podal sledeče pripombe: 

 Dvig turistične takse za 26 procentov ne predstavlja zmernega povišanja, s kom in kako 

je bilo to usklajeno? 

 

Opredelitev: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev:  

Predlog glede dviga turistične takse je bil usklajen z ostalimi obalnimi občinami in glavnimi 

ponudniki storitev, na katere ima dvig neposredno posledico. 26 % dvig turistične takse 

predstavlja nek kompromis med ponudniki nastanitvenih obratov in Občino, torej med potrebo 

Občine, da lahko sredstva pridobljena iz naslova turistične takse kvalitetno uporabi za svoje 

občane in za prostor ter med ponudniki nastanitvenih obratov, da ne bodo imeli prevelikega 

izpada ali prevelike težave pri samem poslovanju.  

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma daje občinam možnost, da določijo višino turistične takse 

do zneska 2,50 EUR, kar bi v našem primeru predstavljajo 97% dvig turistične takse v 



primerjavi z dosedanjo. Na podlagi navedenega predstavlja 26 % dvig turistične takse, iz 1,27 

EUR na 1,60 EUR zmerno povišanje.  

Višina turistične takse v občini Izola, je tako izenačena z višino turistične takse v občini Koper, 

občina Piran je sprejela povišanje turistične takse na 2,00 EUR in promocijsko takso v višini 

0,50 EUR, v občini Ankaran pa odločitve o višini turistične takse še niso sprejeli.  

 

 Ali so za promocijsko takso v višini 25 odstotkov turistične takse izdelani kakšni 

kriteriji? 

Opredelitev: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev:  

Odlok je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, kjer je v 2. odstavku 17. 

člena določeno, da se promocijska taksa obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov 

zneska obračunane turistične takse. Kot že izpostavljeno v obrazložitvi odloka v 1. obravnavi, 

je višina promocijske takse in namen določen z zakonom, v kar z odlokom ne moremo posegati. 

Plačuje se neposredno, poleg tega pa občina nima vpliva na njeno porabo.   

 9. člen odloka bi bilo potrebno dopolniti tako, da se jasno napiše, kaj se iz turistične 

takse lahko financira. 

Opredelitev: pripomba se upošteva. 

Obrazložitev: 

Pri namenu porabe sredstev se sledi pobudam svetnikov, ki so izpostavili potrebo po opredelitvi 

namenskosti sredstev, zato se 9. člen odloka spremeni tako, da se navede dejavnosti in storitve, 

ki jih določa zakon ter se primeroma navaja še druge dejavnosti. Zaradi večje predvidljivosti in 

doseganja namena razvoja destinacije se jasno opredeli delež, ki je namenjen le-tej. Skladno z 

zakonom se 55 odstotkov pobrane turistične takse določi z vsakoletnim proračunom.  

Na podlagi navedenega, se 9. člen odloka spremeni tako, da se glasi: 

»(1) 55 odstotkov sredstev iz naslova turistične takse se lahko nameni: 

- razvoju in vzdrževanju turistične infrastrukture, vključno z infrastrukturo na podeželju, 

- urejanju in vzdrževanju turistične signalizacije, 

- razvoju in vzdrževanju javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje 

parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti, razsvetljave, 

infrastrukture za varstvo okolja in podobno), 

- urejanju in vključevanju zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob 

upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi 

režimi v zavarovanih območjih, 

- organizaciji in izvajanju prireditev, 

- varovanju nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, 

- ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov 

in turizma, 

- drugim storitvam, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom. 



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

(3) 45 odstotkov pobrane turistične takse preteklega leta, se 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.« 

 

 

2.2. Svetnik Igor Franca je podal sledeče pripombe: 

 Potrebno bi bilo bolj natančno definirati pojme glede počitniške hiše in počitniškega 

stanovanja. Kako se bo zaračunavala turistična taksa, kadar imamo stanovanjsko 

stavbo, z več apartmaji. 

Opredelitev: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: 

Pojma počitniška hiša ali počitniško stanovanje sta vezana na pavšalno turistično takso, ki jo 

plačajo lastniki počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, v pavšalnem letnem znesku.  

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v 7. točki 2. člena definira počitniško hišo ali počitniško 

stanovanje kot stanovanjsko stavbo ali stanovanje, ki se uporablja za sezonsko ali občasno 

prebivanje in v njem ni prijavljenih oseb s stalnim prebivališčem ali se ne daje v najem, kjer je 

tak najem ustrezno prijavljen pristojnemu davčnemu organu. Nadalje zakon v 5. odstavku 22. 

člena določa, da se za stanovanjsko površino šteje uporabna površina kot je navedeno v katastru 

stavb.  

Iz navedenega izhaja, da je osnova za odmero turistične takse v pavšalnem letnem znesku, po 

zakonu uporabna površina navedena v uradnih evidencah (kataster stavb oz. register 

nepremičnin). Posledično to pomeni, da v kolikor je v uradnih evidencah nepremičnina 

evidentirana kot enostanovanjska stavba, se bo turistična taksa v pavšalnem letnem znesku 

obračunala za eno stanovanje, v višini glede na stanovanjsko površino. V kolikor pa je v uradnih 

evidencah nepremičnina definirana kot večstanovanjska stavba, z več deli oz. več stanovanji, 

se turistična taksa obračuna za vsako stanovanje oz. vsak del posebej. 

Glede turistične in promocijske takse, za zavezance, ki prenočujejo v Občini Izola, pa zakon 

uporablja pojem nastanitvenega obrata, kamor po odloku sodijo 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, vključno z dnevnim privezom v občinskem pristanišču.   

 

Z odlokom ni dopustno spreminjati in dodajati definicij, ki jih opredeljuje zakon. Zakon enovito 

ureja obveznosti in pooblašča občine, da v okviru enovitega sistema opredeljuje višino in 

dodatne oprostitve.  

 

 V odloku je potrebno uskladiti terminologijo v zvezi s plačevanjem turistične takse za 

plovila. V Izoli imamo občinsko pristanišče, turistično pristanišče, športno pristanišče, 

ribiško pristanišče.. Imamo dnevne priveze, komunalne priveze, posebne priveze in 

priveze za določen čas. Kako je z dnevnimi privezi, ali se za te plačuje taksa ter kakšna, 

pavšalna ali dnevna?  



 

Opredelitev: pripomba se upošteva 

 

Sprejme se pripomba svetnika Igorja Franca in se 3. člen odloka spremeni tako, da se glasi: 

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

tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. 

 

   (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 »nastanitveni obrat« po tem odloku šteje 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, vključno z dnevnim privezom v občinskem pristanišču.  

 

   (4) 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.« 

 

Obrazložitev: 

Zavezanci za plačilo dnevne turistične in promocijske takse so državljani RS in tujci, ki 

prenočujejo v enem izmed navedenih obratov. Zakon pa nastanitvene obrate navaja primeroma, 

saj zaključuje naštevanje z drugimi objekti za nastanitev turistov. Iz tega sledi, da se kot doslej 

za nastanitev šteje tudi dnevni privez v občinskem pristanišču in so tisti, ki prenočujejo na tem 

privezu prav tako zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse.  

 

 Predlaga se, da ostane turistična taksa enaka kot sedaj, plus povečana za 25 odstotkov, 

ki naj bi šel državi (STO-ju).  

Opredelitev: pripomba se ne upošteva. 

Obrazložitev:  

Kot že opredeljeno v obrazložitvi pripombe svetnika Branka Simonoviča, je bil dvig turistične 

takse usklajen z ostalimi obalnimi občinami in z glavnimi ponudniki nastanitvenih obratov, na 

katere ima dvig neposredno posledico. Kljub temu, da lahko skladno z novim ZSRT-1 občine 

določijo turistično takso v znesku do višine 2,50 EUR, smo turistično takso dvignili na 1,60 

EUR. 

 

 Pri oprostitvah plačila turistične takse ni jasno, kdo mora hraniti dokumentacijo za 

oprostitve, npr. za osebe do sedmega leta starosti, osebe z zdravstveno napotnico v 

naravnih zdraviliščih, osebe na podlagi predložitve fotokopije odločb pristojnega 

organa. Ali mora dokazila hraniti hotelir ter nato pri poročilu napisati, koliko je bilo 

oproščenih. 

 

Opredelitev: pripomba se ne upošteva.  



Obrazložitev: 

Glede navedenih oprostitev plačila turistične in promocijske takse je bilo tudi do sedaj tako, da 

so dokumente hranili hotelirji oz. ponudniki na podlagi knjige gostov. Zakon v 20. členu določa, 

da osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, vodijo evidenco turistične takse, ki vsebuje 

podatek o številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane turistične takse za 

posameznega gosta, na podlagi knjige gostov. Nadalje drugi odstavek istega člena določa, da v 

kolikor je oseba oproščena turistične takse mora biti v evidenci vpisan tudi razlog oprostitve.  

Nadzor nad pravilnostjo poročanja občini izvaja Občinski inšpektorat in redarstvo. Glede 

varstva osebnih podatkov pa je odgovoren upravljavec zbirke podatkov (ponudnik).  

 

 Pri namenu porabe sredstev se predlaga, da se v 9. členu (namen porabe sredstev) briše 

3. točka, saj se bo namen določal z vsakoletnim sprejetjem proračuna Občine Izola.  

 

Opredelitev: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: 

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

in predvidljivimi 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. Gre za vgrajeno spodbudo za razvoj turistične destinacije, saj je višina pridobljenih 

sredstev odvisna od uspešnosti dejavnosti Turističnega združenja Izola, g.i.z.,  

 

 V 12. členu Odloka, bi moralo biti drugače opredeljeno glede prekrškov. Ločiti bi bilo 

potrebno med samostojnimi podjetniki in pravnimi osebami pri višini kazni oz. po 

vsebini prekrška ali je to velik ali majhen prekršek. Ni prav, da se tako samostojnega 

podjetnika kot hotelirja oglobi z isto globo v višini 2.000,00 EUR. Prav tako ni prav, da 

se kaznuje pravna oseba, kaznovat bi se morala odgovorna oseba pravne osebe, saj se 

odgovorna oseba odloči in nekaj naredi.  

 

Opredelitev: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev:  

Z Odlokom smo določili samo globe za prekrške glede turistične takse, ki se plačuje v 

pavšalnem letnem znesku, torej za lastnike počitniških hiš, počitniških stanovanj in lastnike 

plovil.  



Globe za prekrške glede turistične in promocijske takse, ki se plačuje za dnevno prenočevanje  

v občini Izola so določene že z zakonom in v to nismo posegali. Glede na vzorec iz zakona, ki 

obravnava prekrške glede turistične in promocijske takse smo enako predvideli tudi pri globah 

za prekrške glede turistične takse v pavšalnem letnem znesku, ki jo plačujejo lastniki 

počitniških hiš, počitniških stanovanj in lastniki plovil.  

Glede kaznovanja pravne osebe, pa Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) 

izrecno opredeljuje in predvideva odgovornost pravne osebe.  

 

 V Odloku naj sej se črta oprostitev za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj s 

stalnim prebivališčem v Občini Izola. 

 

Opredelitev: pripomba se ne upošteva. 

Obrazložitev:  

8. člen odloka predvideva, da so plačila turistične takse, ki se plačuje v pavšalnem letnem 

znesku oproščeni lastniki počitniških hiš, počitniških stanovanj in plovil, s stalnim 

prebivališčem v Občini Izola. Določba se nanaša samo na turistično takso, ki se plačuje v 

pavšalnem letnem znesku, ne pa tudi za turistično in promocijsko takso, ki jo zavezanci plačajo 

za prenočitev v Občini Izola. Za tako oprostitev smo se odločili predvsem zato, ker v kolikor 

ima občan, s stalnim prebivališčem v Občini Izola dve stanovanji, le-te ne uporablja za sezonsko 

ali občasno prebivanje, čemur je pavšalna turistična taksa tudi namenjena. Predlagana 

oprostitev je usklajena z drugimi obalnimi občinami.  

 

2.3. Svetnica Romina Kralj je podala sledečo pripombo:  

 

 Del sredstev iz turistične takse, bi se lahko namenil za infrastrukturo, ki bi služila 

turizmu.  

 

Opredelitev: pripomba je bila že upošteva pri spremembi 9. člena odloka. 

 

2.4. Svetnik Danilo Markočič je podal sledečo pripombo:  

 

 Potrebna bi bila analiza zakaj turistično takso povečujemo za 25 %. Kako se bo to 

povečanje odrazilo v povečanju ali morda celo v zmanjšanju obiska Izole. Nekateri 

hotelirji so cenike že naredili in bi jim povečanje pomenilo kakšno dodatno težavo.  

 

Opredelitev: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev:  

Kot že navedeno in opredeljeno v obrazložitvi pripombe svetnika Branka Simonoviča, je bil 

dvig turistične takse usklajen z drugimi obalnimi občinami in z glavnimi ponudniki storitev, na 

katere ima dvig neposredno posledico. 26 % dvig je bil nek kompromis med ponudniki in 

Občino, torej med potrebo Občine Izola, da lahko ta sredstva kvalitetno uporabi za svoje občane 

in za prostor ter med ponudniki za to, da ne bodo imeli prevelik izpad ali prevelike težave pri 

samem poslovanju.  



Odlok bi se začel uporabljati šele 1.1.2019, ravno zato, ker imajo hotelirji in ostali ponudniki 

prenočitev že prodane kapacitete po določenih cenah in bi jim takojšnji dvig turistične takse 

lahko povzročil nepotrebne težave.   

 

2.5. Svetnik Bogdan Gerk je podal sledečo pripombo: 

 

 Potrebno bi bilo, da se sredstva iz naslova turistične takse porabijo tudi za določene 

potrebe infrastrukture v Izoli, ki ima zelo velik vpliv na turizem, npr. za razsvetljavo. 

Poleg tega bi bilo potrebno, da se sredstva iz tega naslova nameni tudi podeželju.  

 

Opredelitev: pripomba je bila že upoštevana pri spremembi 9. člena odloka. 

 

3. V ROKU 25-DNEVNE OBRAVNAVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 

V 25-dnevni obravnavi občinska uprava ni prejela pripomb, predlogov in mnenj na predlog 

odloka, ki je bil posredovan članom Občinskega sveta.  

 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

 

Sprejem predloženega 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. DOPOLNITEV ODLOKA 

 

V skladu s stališči do podanih pripomb in predlogov svetnikov, je Urad za prostor in 

nepremičnine pripravil spremenjen predlog odloka.  

 

Na podlagi podane obrazložitve, članom Občinskega sveta predlagamo, da obravnavajo 

in sprejmejo predlog Odloka o turistični taksi v občini Izola v drugi obravnavi.  

 

 

Pripravil: 

 

Urad za prostor in nepremičnine 

Mateja Stanič 

Svetovalka za nepremičnine 

 

 

mag. Marko Starman         Župan 

Vodja urada za prostor in nepremičnine     mag. Igor KOLENC 

  



PRILOGA II. 

PREDLOG ODLOKA V 2. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 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.  

 

(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 »nastanitveni obrat« po tem odloku šteje 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, vključno z dnevnim privezom v občinskem pristanišču.  

 

(4) 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 Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v 

nadaljnjem besedilu: 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) 55 odstotkov sredstev iz naslova turistične takse se lahko nameni:  

- razvoju in vzdrževanju turistične infrastrukture, vključno z infrastrukturo na 

podeželju, 

- urejanju in vzdrževanju turistične signalizacije, 

- razvoju in vzdrževanju javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje 

parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti, razsvetljave, 

infrastrukture za varstvo okolja in podobno), 

- urejanju in vključevanju zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob 

upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in 

varstvenimi režimi v zavarovanih območjih, 

- organizaciji in izvajanju prireditev, 

- varovanju nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, 

- ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do 

turistov in turizma, 

- drugim storitvam, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom. 

 

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

 

(3) 45 odstotkov pobrane turistične takse preteklega leta, se 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, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18), 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. 

 

Občinski svet Občine Izola sprejme predlog Odloka o turistični taksi v Občini Izola v drugi 

obravnavi.  

 

II. 

 

Sklep velja takoj.  

 

 

 

Župan 

 

mag. Igor KOLENC 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

1. člani Občinskega sveta, 

2. Župan, 

3. v zbirko dokumentarnega gradiva, 

4. arhiv – 2x. 

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

