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INFORMACIJE O VIŠINI TURISTIČNE TAKSE V
OBČINI PIRAN PO SPREJETJU NOVEGA ODLOKA

1 PRAVNA PODLAGA
Občinski svet Občine Piran je dne 17. 7. 2018 sprejel Odlok o turistični taksi v
Občini Piran, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka
53/2018. Podlago za sprejem odloka predstavlja Zakon o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list Republike Slovenije št 13/2018 – ZSRT-1).

2 VELJAVNOST
Odlok začne veljati 18. 8. 2018, uporablja se ga od 1. 1. 2019 dalje.
Do 31.12.2018 se obračunavanje, pobiranje in odvajanje turistične takse ne
spreminja v primerjavi z dosedanjim načinom.
Taksa se do konca leta 2018 tako obračunava v višini 1,265 € na dan za
odraslo osebo oziroma 0,633 € v primeru 50 % oprostitev.

3 POVZETEK NOVOSTI, KI JIH UVAJA ZAKON
Po novem se vrednost turistične takse določa v znesku, ki jo občina lahko določi
do največ 2,5 €,
ZSRT-1 s 1.1.2019 uvaja obveznost obračunavanja promocijske takse, ki se
obračuna poleg turistične takse, ki jo določi občina in znaša 25 odstotkov
obračunane turistične takse.
Ukinja se zakonska 50 % oprostitev plačila takse za prenočevanje v kampih.
Promocijska taksa bo prihodek javne agencije, ki jo ustanovi Republika
Slovenija.
Turistična taksa je prihodek Občinskih proračunov.
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VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER
PAVŠALNE TURISTIČNE TAKSE V OBČINI PIRAN IN KDO JO
PLAČUJE
4.1 TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA
4.1.1 Kdo plačuje turistično in promocijsko takso
Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in
tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.
Plačajo jo hkrati s plačilom storitev za prenočevanje in tudi v primeru
brezplačne storitve za prenočevanje.
4.1.2 Višina turistične in promocijske takse
1. Višina turistične takse je določena v višini 2 €.
2. K njej se obračuna 25 odstotna promocijska taksa v znesku 0,5 €
3. Končna višina turistične in promocijske takse od 1.1.2019 dalje znaša
2,5 €.

100 % plačilo
50 % oprostitev

turistična
taksa

promocijska
taksa

SKUPAJ
taksa

2,00 EUR

0,50 EUR

2,50 EUR

1,00 EUR

0,25 EUR

1,25 EUR

4.1.3 Oprostitve plačila turistične in promocijske takse
Za oprostitve plačila po občinskem odloku veljajo določbe 18. člena
nadaljevanju: ZSRT-1:
4.1.3.1 Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni
(18. člen ZSRT-1) :
– 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
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–
–

–
–
–
–
–

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.

4.1.3.2 Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo (2. odstavek 18.
člena ZSRT-1)
– 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).

4.1.3.3 Oprostitve po Občinskem odloku
Za sobodajalce, kot jih določa zakon o gostinstvu, iz zaselkov Seča, Sečovlje, Dragonja, Sv.
Peter, Nova vas in Padna znaša turistična in promocijska taksa za prenočevanje na osebo na
dan:

turistična
taksa

promocijska
taksa

SKUPAJ
taksa

100 % plačilo

1,265 EUR

0,316 EUR

1,581 EUR

50 % plačilo

0,633 EUR

0,158 EUR

0,791 EUR

3

4.2 PAVŠALNA TURISTIČNA TAKSA
4.2.1 Kdo plačuje pavšalno turistično takso
Zavezanci za plačilo turistične takse so tudi lastniki počitniških hiš, počitniških
stanovanj in lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih.
Turistično takso plačajo v skladu z 22. oziroma 23. členom zakona ZSRT-1.
Višina pavšalne turistične takse je tako odvisna od površine počitniškega
stanovanja oziroma dolžine plovila, višina je določena v prej omenjenih členih
zakona.
Turistično takso v letnem pavšalnem znesku zavezanci plačajo do 31. marca za
preteklo leto.
4.2.2 Višina pavšalne turistične takse
4.2.2.1 Lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj

Višina turistične takse v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in
počitniških stanovanj je določena glede na stanovanjsko površino počitniške
hiše ali počitniškega stanovanja, pri čemer se v skladu z ZSRT-1 šteje, da ima
počitniška hiša oziroma stanovanje naslednje število ležišč:
Stanovanjska površina objekta:

Letni znesek
pavšalne turistične
takse

do 30,00 m2 (dve ležišči)

90,00 EUR

od 30,01 m2 do 50,00 m2 (tri ležišča)

135,00 EUR

od 50,01 m2 do 70,00 m2 (štiri ležišča)

180,00 EUR

od 70,01 m2 do 90,00 m2 (pet ležišč)

225,00 EUR

nad 90,00 m2 (šest ležišč)

270,00 EUR

Zavezanec za plačilo pavšalnega zneska turistične takse je dolžan o vseh
spremembah, ki vplivajo na odmero letnega pavšalnega zneska turistične takse,
obvestiti občinski upravni organ (Urad za gospodarstvo in turizem) v roku 15
dni od nastale spremembe.
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4.2.2.1 Lastniki plovil na stalnem privezu v turističnem pristanišči

Lastnik plovila na stalnem privezu v turističnem pristanišču plača za
prenočevanje na plovilu turistično takso v pavšalnem letnem znesku, in sicer:
za plovila do 8 m dolžine

60,00 EUR

za plovila od 8 m do 12 m dolžine

120,00 EUR

za plovila nad 12 m dolžine

180,00 EUR
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ROKI ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE IN RAČUN

19. člen ZSRT-1 določa:
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 oziroma agencije iz 5. člena
tega zakona hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko
takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
21. člen ZSRT-1 določa:
Osebe iz prvega odstavka 19. člena tega zakona do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec nakazujejo pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun
občine.
Turistično takso za leto 2018, so zgoraj navedene osebe dolžne Občini Piran
do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, nakazati na vplačilni podračun
Občine Piran številka:
SI56 01290-4903206281, sklic po modelu 19 davčna številka NO-07129 .
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6 PLAČEVANJE TURISTIČNE TAKSE
Nastanitveni obrati prejmejo s strani občine po elektronski pošti obračun za
plačilo turistične takse, ki je pripravljen na podlagi podatkov, ki jih nastanitveni
obrati sami (oziroma zanje po pooblastilu druge pravne osebe poročevalci, npr.
agencije, servisi ...) vnašajo v aplikacijo e-Turizem.
Praviloma nastanitveni obrati prejemajo obračun po 10. dnevu v mesecu za
pretekli mesec.
Obračun in posledično plačilo mora glasiti na nastanitveni obrat in ne na
poročevalca.
Vse obrate naprošamo da v Register nastanitvenih obratov obvezno vpišejo
elektronski naslov za pošiljanje obračunov in drugih informacij.
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KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije:
 glede pavšalnih turističnih taks za lastnike počitniških stanovanj in
lastnike plovil pokličite na telefonsko številko 05 6710 344 oziroma pišite
na elektronski naslov: Milena.Godnic@Piran.si,
 glede višine in plačevanja turistične takse pokličite na telefonsko številko:
05 6710 358 oziroma pišite na e-naslov: Karen.Vodopivec@Piran.si ali
05 6710 322 oziroma pišite na elektronski naslov: Mojca.Pecnik@Piran.si
 ali pokličite tajništvo Urada za finance na tel. 05 6710 361.

Zapisala: Breda Klobas
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