
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

    Občinski svet - Consiglio comunale 

 

            

                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       
                                                      Tel. +386 05 6646 382    Fax +386 05 6271 602 

 

 

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 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) in 27. člena Statuta 

Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 

in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. maja 2018 sprejel  

 

ODLOK 

O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V MESTNI OBČINI KOPER  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(vsebina) 

  

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: odlok) določa:  

- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,  

- postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse, 

- nadzor in kazenske določbe.  

 

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Mestne občine Koper.   

 

2. člen 

(pristojnost) 

 

Pristojnosti uradov in služb občinske uprave pri izvajanju določil tega odloka, ki niso določene s tem 

odlokom in v zakonu, ki ureja razvoj turizma, določi župan s sklepom. 

 

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN 

PROMOCIJSKE TAKSE 

 

3. člen 

(zavezanci) 

 

Zavezanci za plačilo turistične takse so: 

- državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih 

opredeljuje ZSRT-1,  

- lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj in  

- lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih.  

 

4. člen 

(višina turistične takse) 

 

(1) Turistična taksa za zavezance iz prve alineje 3. člena tega odloka znaša 1,60 eura za eno 

prenočitev na osebo.  

 

 



(2) Poleg turistične takse se obračuna tudi promocijsko takso, ki znaša 25% zneska obračunane 

turistične takse. Tako turistična in promocijska taksa za eno prenočitev na osebo znašata: 

 

PLAČILO: 
TURISTIČNA 

TAKSA: 

PROMOCIJSKA 

TAKSA: 

SKUPAJ 

(turistična in 

promocijska taksa):  

100% plačilo turistične takse 1,60 EUR 0,40 EUR 2,00 EUR 

50% oprostitev plačila 

turistične takse 
0,80 EUR 0,20 EUR 1,00 EUR 

 

(3) Turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških 

stanovanj znaša: 

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

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

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

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

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

 

(4) Turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za lastnike plovil na stalnem privezu v 

turističnem pristanišču znaša: 

- za plovila do 8 m dolžine: 30,00 eurov, 

- za plovila od 8 m do 12 m dolžine: 60,00 eurov, 

- za plovila nad 12 m dolžine: 90,00 eurov. 

 

5. člen 

(oprostitev plačila turistične takse za prenočevanje) 

 

Plačila turistične in posledično promocijske takse so oproščeni zavezanci, ki jih opredeljuje zakon, ki 

ureja razvoj turizma. 

 

6. člen 

(oprostitve plačila pavšalne turistične takse) 

 

Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku, so upravičeni: 

- zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je neprimerno za bivanje 

oziroma prenočevanje (npr. ruševina, rekonstrukcija, adaptacija), kar zavezanec dokazuje 

z ustreznim fotografskim materialom, ustreznimi dovoljenji/dokumenti oziroma z 

ogledom nepremičnine, na podlagi vloge zavezanca; 

- zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je bilo v posameznem letu, za 

katero se odmerja pavšalna turistična taksa, oddano v najem, kar zavezanec izkazuje s 

fotokopijo obrazca napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v 

najem in potrdila o oddaji napovedi Finančni upravi Republike Slovenije ter s prijavo vsaj 

začasnega prebivališča najemnika na naslovu obravnavanega počitniške hiše ali 

počitniškega stanovanja; 

- lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali plovila s stalnim privezom v 

turističnem pristanišču, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper.  

 

III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 

 

7. člen 

(pobiranje turistične in promocijske takse) 

 

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe 

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

goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije, ki je določena v zakonu, 



ki ureja razvoj turizma, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan 

prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Mestne občine Koper in način, ki je objavljen 

na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.  

 

8. člen 

(evidenca turistične in promocijske takse) 

 

Osebe iz prejšnjega člena morajo poleg evidenc, ki jih predpisuje zakon, ki ureja razvoj turizma oz. 

zakon, ki ureja prijavo stalnega prebivališča, voditi tudi evidenco o promocijski taksi, in sicer skupno 

vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta.  

 

9. člen 

(plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj) 

 

(1) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz druge alineje 3. člena tega odloka se 

obračunava v letnem pavšalnem znesku za preteklo leto, ki se odmeri z odločbo, ki jo izda 

pristojni urad oziroma služba občinske uprave iz 2. člena tega odloka.  

 

(2) Turistično takso iz prvega odstavka tega člena zavezanci nakažejo na poseben račun Mestne 

občine Koper in način, ki je objavljen na spletni strani občine oziroma določen v prejeti 

odločbi, v rokih, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja razvoj turizma, oziroma v roku 

opredeljenim v odločbi iz prvega odstavka tega člena. 

 

(3) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali stanovanja med letom, se mu 

obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse iz tretjega odstavka 4. člena 

tega odloka.     

 

(4) Za namene obračunavanja turistične takse v letnem pavšalnem znesku za prenočevanje v 

počitniških hišah in stanovanjih, občina vodi evidenco zavezancev za plačilo, in sicer podatke 

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

stanovanjski površini ter podatke o deležu lastništva počitniške hiše in stanovanja, v primeru 

tretjega odstavka tega člena pa tudi število mesecev trajanja lastništva. 

 

(5) Zavezanec iz druge alineje 3. člena tega odloka je dolžan o vseh spremembah, ki vplivajo na 

odmero letnega pavšalnega zneska turistične takse, obvestiti pristojni urad oziroma službo 

občinske uprave iz 2. člena tega odloka v roku 15 dni od nastale spremembe. 

 

10. člen 

(plačilo turistične takse za lastnike plovil) 

 

(1) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz tretje alineja 3. člena tega odloka se 

obračunava v letnem pavšalnem znesku za preteklo leto.  

 

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

obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse iz četrtega odstavka 4. 

člena tega odloka.  

 

(3) Upravljavci turističnih pristanišč so dolžni v imenu in za račun občine pobirati turistično takso 

od lastnikov plovil, ki so zavezanci za plačilo turistične takse v letnem pavšalnem znesku.  

                           

(4) Upravljavec turističnega pristanišča, ki sklepa pogodbe z lastniki plovil o najemu turističnih 

privezov v turističnih pristaniščih, je dolžan vsako leto najkasneje do 28. februarja občini 

dostaviti podatke o sklenjenih pogodbah za preteklo leto (podatek o osebnem imenu in 

stalnem naslovu prebivališča lastnika plovila, davčni številki lastnika plovila, podatke o 

dolžini plovila ter obdobju zakupa stalnega priveza v turističnem pristanišču), ki bodo 



pristojnemu uradu oziroma službi občinske uprave iz 2. člena tega odloka služili za izdajo 

skupne odločbe upravljavcu turističnega pristanišča za plačilo turistične takse. Podatke občina 

potrebuje tudi za vzpostavitev in vodenje evidence lastnikov plovil. 

 

IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 

 

11. člen 

(nadzor) 

 

(1) Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za 

inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in uvedbo prekrškovnega postopka v primeru 

kršitve določil tega odloka.  

 

(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 druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti. 

 

12. člen 

(kazenske določbe) 

 

(1) Z globo 2.000,00 eurov se za prekršek kaznuje upravljavca turističnega pristanišča, ki skladno 

z 10. členom tega odloka ne posreduje podatkov o sklenjenih pogodbah za preteklo leto.  

 

(2) Z globo 2.000,00 eurov se za prekršek kaznuje upravljavca turističnega pristanišča, ki skladno 

z 10. členom tega odloka ne pobira turistične takse s strani lastnikov plovil.  

 

(3) Z globo 500,00 eurov se za prekršek iz 1. in 2. odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba 

upravljavca turističnega pristanišča. 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

 (prenehanje veljavnosti predpisov) 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati: 

- Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list, št. 111/2013), 

katerega določila o višini turistične takse se uporablja do 31. 12. 2018 in 

- Pravilnik o vzpostavitvi evidence lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj 

(številka 423-4/2013, z dne 6. 1. 2015).    

 

14. člen 

 (uveljavitev nove turistične takse) 

 

(1) Višino turistične takse določeno s tem odlokom za zavezance iz prve alineje 3. člena tega 

odloka in posledično promocijsko takso se začne obračunavati od 1. 1. 2019 dalje. 

 

(2) Turistično takso v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških 

stanovanj, ki je opredeljena v tem odloku, se prvič obračuna v letu 2019, za leto 2018. 

 

(3) Turistično takso v letnem pavšalnem znesku za lastnike plovil, ki je opredeljena v tem odloku, 

se prvič obračuna v letu 2020, za leto 2019. 

 

  



15. člen 

 (začetek veljavnosti) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

Številka: 423-20/2018 

Datum: 31. 5. 2018                    

MESTNA OBČINA KOPER 

                Župan 

   Boris Popovič   
 


