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Zavezancem za plačevanje turistične takse
v občini Sežana
Zadeva: Sprememba Odloka o turistični taksi v občini Sežana
Spoštovani,
kot ste bili verjetno že seznanjeni, je marca letos stopil v veljavo nov Zakon o spodbujanju
razvoja turizma (ZSRT-1; Uradni list RS, št. 13/2018), ki poleg ostalega, prinaša novosti tudi
na področju oprostitev upravičencev plačila turistične takse ter možnost dviga turistične takse
do 2,5 EUR na osebo na dan. Poleg omenjenega zakon uvaja tudi promocijsko takso v višini
25 % zneska obračunane turistične takse. Medtem ko turistična taksa po Zakonu o
spodbujanju razvoja turizma sodi med namenske vire financiranja spodbujanja razvoja
turizma na ravni turističnega območja, je dohodek iz promocijske takse namenjen Slovenski
turistični organizaciji za promocijo slovenskega turizma.
Na območju občine Sežana do konca letošnjega leta še vedno velja Odlok o turistični taksi v
občini Sežana (Uradni list RS, št. 67/2006 in 104/2008). Za celotno območje torej turistična
taksa še vedno znaša 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži
število točk z vrednostjo točke, kar pomeni, da znaša turistična taksa v občini Sežana v višini
100 % 1,27 EUR, v višini 50 % pa 0,64 EUR. Do konca leta prav tako še vedno veljajo
oprostitve iz trenutno še veljavnega odloka.
S 1.1.2019 pa začne veljati nov Odlok o turistični taksi v občini Sežana (Uradni list RS, št.
41/2018) (v nadaljevanju odlok), ki je bil sprejet na 27. seji Občinskega sveta Občine
Sežana. V odloku so poleg ostalih določil opredeljeni zavezanci za plačilo, višina turistične in
promocijske takse, oprostitve plačila, način plačevanja, vodenje evidence turistične takse ter
nadzor nad izvajanjem odloka.
O enotni višini turistične takse na območju destinacije Krasa in Brkinov je bil sprejet skupen
dogovor med vsemi kraško brkinskimi občinami.
1. ZAVEZANCI ZA PLAČEVANJE TURISTIČNE TAKSE
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci,
ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje veljavni zakon s področja
spodbujanja razvoja turizma.
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2. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
-

Turistična taksa za prenočitev, ki je namenjena Občini Sežana znaša 1,60 EUR na
osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa, ki je namenjena STO,
0,40 EUR na osebo na dan. Skupna višina obeh taks v višini 100% torej znaša
2,00 EUR na osebo na dan.

-

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse oproščen plačila turistične
takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan,
na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša
1,00 EUR na osebo na dan.

3. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
3.1.

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 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 vzgojnoizobraževalne 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.

Poleg zgoraj navedenih zavezancev, ki so skladno z veljavnim zakonom s področja
spodbujanja razvoja turizma oproščeni plačila turistične takse in promocijske takse za
prenočevanje, so na podlagi odloka v celoti oproščeni plačila turistične takse in
posledično promocijske takse tudi:
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3.2.



osebe, ki so vključene v prostovoljne delovne akcije za izvajanje določenih
programov na območju občine,



osebe, ki prenočujejo v avtodomih, na parkiriščih za avtodome,



gojenci socialnovarstvenih zavodov,



udeleženci, ki se na povabilo Občine Sežana udeležijo medobčinskih,
mednarodnih in drugih prireditev oziroma dogodkov, ki so pomembni za turistično
promocijo občine in katerih nočitev plača občina,



osebe, ki prihajajo v občino v okviru mednarodnih programov/projektov/operacij
za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno
mobilnost,



udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje
plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v
javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije
kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne
organizacije.

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).
Poleg zgoraj navedenih oseb, ki so v skladu z veljavnim zakonom s področja
spodbujanja razvoja turizma oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v
višini 50 odstotkov, so na podlagi odloka oproščeni plačila turistične takse v višini 50
odstotkov tudi:


osebe, ki prenočujejo v kampih.

4. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
Turistično in promocijsko takso zavezanci plačajo ponudniku prenočišč skupaj s plačilom za
prenočitev. Ponudnik prenočišč nakaže prejete turistične in promocijske takse na poseben
račun Občine Sežana.
Turistična taksa se do vključno 31.12.2018 nakazuje na prehodni davčni podračun Občine
Sežana: SI56 01311-5113206275, sklic: 19, davčna številka zavezanca – 07129, do 25. dne
v mesecu za pretekli mesec.
Od 1.1.2019 se turistična in promocijska taksa nakazuje na novo odprt podračun,
številka 0131 1845 0000 067. Navedena pa bo tudi na obvestilih o zapadlosti, ki jih bo
Občina Sežana pošiljala ponudnikom prenočitev od 1.1.2019 dalje.
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5. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci
in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se
lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
- skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta;
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci
obrazložen razlog oprostitve.
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se
lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni
najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
6. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je kot občinski inšpekcijski organ zadolžen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana.
Obenem vas obveščamo, da nam obrazca Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani
turistični taksi, ni potrebno več pošiljati. AJPES je namreč s 1. 12. 2017 vzpostavil Register
nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo za poročanje podatkov o gostih in
prenočitvah – eTurizem. Predvidevamo, da ste izvajalci nastanitvenih dejavnosti svoje
nastanitvene obrate verjetno že vpisali v RNO. Rok za vpis je bil predviden do 28. 2.
2018.
Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki poročate predpisane podatke (iz knjige gostov) policiji,
Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, morate slednje po novem
poročati preko spletne aplikacije eTurizem. Občina podatke o prihodih in prenočitvah
turistov za vaš nastanitveni obrat pridobiva neposredno iz aplikacije eTurizem.
Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 05/73 10 148 (Petra Arko
Kovačič) in 05/73 10 115 (Elena Mahnič).
Lepo pozdravljeni.

OBČINSKA UPRAVA OBČINE SEŽANA
Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti
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