
www.1ka.si Turistična taksa v dolini Soče

ANALIZA - Sumarnik

Q1 Izberite tip turistične ponudbe, ki jo zastopate: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  1 (hoteli, hostli, penzioni, gostišča s sobami) 22 9% 10% 10%

  2 (zasebne sobe in apartmaji) 145 63% 63% 73%

  3 (turistične kmetije) 8 3% 3% 76%

  4 (kampi ) 28 12% 12% 88%

  5 (športne in druge agencije) 9 4% 4% 92%

  6 (gostinci) 4 2% 2% 94%

  7 (drugi ponudniki) 14 6% 6% 100%

Veljavni Skupaj 230 99% 100%

Q2 Izberite občino, v kateri ste: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  1 (Bovec) 127 55% 55% 55%

  2 (Kobarid) 41 18% 18% 73%

  3 (Tolmin) 63 27% 27% 100%

Veljavni Skupaj 231 100% 100%

Povprečje 1.7 Std. Odklon 0.9

Q3 Kaj menite o priporočenem poenotenju višine turistične takse za celotno dolino Soče? 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  1 (Vsaka občina naj višino turistične takse določi po svoje) 81 35% 36% 36%

  2 (Višina turistične takse mora biti med vsemi občinami usklajena in enaka) 146 63% 64% 100%

Veljavni Skupaj 227 98% 100%

Povprečje 1.6 Std. Odklon 0.5

Q4 Kaj menite o priporočenem razlikovanju turistične takse glede na sezono in obisk doline Soče? 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  1 (Turistična taksa naj bo enaka skozi vse leto) 185 80% 81% 81%

  2 (Turistična taksa naj bo višja v visoki poletni sezoni) 43 19% 19% 100%

Veljavni Skupaj 228 98% 100%

Povprečje 1.2 Std. Odklon 0.4

Q5 Kaj menite o popustu za obiskovalce, ki bivajo v kampih (novela zakona je prejšnji obvezni popust v višini 50 % ukinila)?

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  1 (Popust za goste v kampih naj ostane 50 %) 68 29% 30% 30%

  2 (Popust za goste v kampih naj bo 25 %) 18 8% 8% 38%

  3 (Turistična taksa za goste v kampih naj se izenači s turistično takso za goste v drugih

nastanitvah)

142 61% 62% 100%

Veljavni Skupaj 228 98% 100%

Povprečje 2.3 Std. Odklon 0.9

Q6 Kako ocenjujete porabo turistične takse po področjih in pomembnosti? 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

Nepome

mbno

Manj

pomemb

no

Srednje

pomemb

no

Pomemb

no

Zelo

pomembn

o

Skupaj

Q6a Informacijska služba 8 (4%) 23 (11%) 50 (24%) 85 (41%) 42 (20%) 208 (100%) 208 232 3.6 1.0
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Q6b Spletni marketing, družabna

omrežja ali druge oblike

trženja in promocije doline

Soče

5 (2%) 30 (15%) 41 (20%) 74 (36%) 53 (26%) 203 (100%) 203 232 3.7 1.1

Q6c Urejanje pohodniških poti 2 (1%) 3 (1%) 22 (11%) 68 (34%) 107 (53%) 202 (100%) 202 232 4.4 0.8

Q6d Urejanje povezane

kolesarske poti po dolini Soče

2 (1%) 3 (1%) 13 (6%) 76 (37%) 109 (54%) 203 (100%) 203 232 4.4 0.8

Q6e Urejanje MTB poti 3 (1%) 13 (6%) 47 (23%) 74 (36%) 66 (33%) 203 (100%) 203 232 3.9 1.0

Q6f Urejanje parkirišč in sanitarij

na najbolj obremenjenih

točkah

3 (1%) 6 (3%) 15 (7%) 63 (31%) 117 (57%) 204 (100%) 204 232 4.4 0.9

Q6g Javni WC-ji v mestih (Bovec,

Kobarid, Tolmin, Most na

Soči)

6 (3%) 11 (5%) 29 (14%) 66 (33%) 91 (45%) 203 (100%) 203 232 4.1 1.0

Q6h Organizacija prireditev 4 (2%) 23 (11%) 45 (22%) 64 (32%) 67 (33%) 203 (100%) 203 232 3.8 1.1

Q6i Organizacija javnega prevoza 1 (0%) 17 (8%) 40 (20%) 67 (33%) 77 (38%) 202 (100%) 202 232 4.0 1.0

Q6j Drugo 2 (7%) 2 (7%) 1 (3%) 7 (24%) 17 (59%) 29 (100%) 29 232 4.2 1.2

Q6j_text Q6 (Drugo )

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  naravovarstvo in ohranjanje biotske raznovrstnovrstnosti travnikov, skrb za vode 1 0% 8% 8%

  ceste državne in občinske 1 0% 8% 17%

  varnost 1 0% 8% 25%

  bazen,drsalisce 1 0% 8% 33%

  informacijske table 1 0% 8% 42%

  označevanje in info table za turistične znamenizosti 1 0% 8% 50%

  omejitve hitrosti za motoriste 1 0% 8% 58%

  promocija turističnih znamenitosti 1 0% 8% 67%

  taxi prevozi 1 0% 8% 75%

  infrastruktura 1 0% 8% 83%

  varovanje narave 1 0% 8% 92%

  info točke v dolini 1 0% 8% 100%

Veljavni Skupaj 12 5% 100%

Q7 Če ste izbrali drugo, navedite, kam bi še razporedili turistično takso (urejanje vstopnih mest ob Soči ni vključeno, ker se mora pokrivati iz pristojbin za plovbo):

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  usposabljanje turističnih delavcev 1 0% 5% 5%

  poostren nadzor nad ločevanjem odpadkov, divjimi odlagališči, odlaganjem odpadkov v

naravo in preprečavanje strupenih odplak v sočo

1 0% 5% 10%

  sprehajalne poti in znamenitosti doline so zelo slabo označeni,avtobusnih postajališč sploh

ni označenih

1 0% 5% 14%

  vzdrževanje že obstoječih poti in večkratno čiščenje lokalnih poti (košnja) 1 0% 5% 19%

  bazen,drsališče,smučišče 1 0% 5% 24%

  ureditev naravnrga spomenika nadiška korita in njena bližnja podorna stena in reka nadiža

in okolica

1 0% 5% 29%

  kar je zapisano: pod drugo 1 0% 5% 33%

  vrnitev velik del nazaj k izvoru -ks ali td 1 0% 5% 38%

  taksa namenjena za prostor na katerem bi taborili mladi in njihovi vodniki 1 0% 5% 43%

  omejitve hitrosti za motoriste 1 0% 5% 48%

  več redarjev v poletni sezoni 1 0% 5% 52%

  vračanje v območja kjer taxa pridobljena 1 0% 5% 57%

  celotna infrastruktura 1 0% 5% 62%

  objekti 1 0% 5% 67%

  spletna in tel. pomoč z informacijami 1 0% 5% 71%
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  urejanje info točk 1 0% 5% 76%

  steze za kolesarje 1 0% 5% 81%

  nikamor 1 0% 5% 86%

  strogo za potrebe razvoja turizma 1 0% 5% 90%

  ker, pa se ne pokriva dovolj, je to področje infrastrukture kljub vsemu potrebno povdariti !!!

ne samo urejanje povezane kolesarske poti, tudi urejanje lokalnih kolesarskih poti,

usmerjevalni in označevalni sistem vezan na splošno ponudbo in ponudnike, lokalna info

gradiva, itd

1 0% 5% 95%

  urejanje planinskih poti. 1 0% 5% 100%

Veljavni Skupaj 21 9% 100%

Q8 Kaj menite o transparentnosti porabe turistične takse, ki je sestavni del občinskih proračunov? 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  1 (Trenutni prikaz porabe turistične takse je primeren) 27 12% 13% 13%

  2 (Občine bi morale porabo namenskih sredstev za razvoj turizma (turistična taksa in

koncesijska sredstva iz naslova iger na srečo) porabljati bolj transparentno in pregledno)

185 80% 87% 100%

Veljavni Skupaj 212 91% 100%

Povprečje 1.9 Std. Odklon 0.3

Q9 Kakšna višina turistične takse bi bila po vašem mnenju sprejemljiva (trenutna višina tt znaša 1,27 €, zgornja zakonska meja znaša 2,5 €, potrebno je upoštevati

še dodatnih 25 % promocijske takse od 1. januarja 2019 dalje)? Prosimo, ne pozabite upoštevati, da turistična taksna na eni strani povečuje stroške bivanja

obiskovalcev, na drugi pa zagotavlja sredstva za izboljševanje infrastrukture in javnih  storitev ter posledično omogoča večje zadovoljstvo.

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  1 (tt naj ostane nespremenjena (1,26 €, skupaj s promocijsko 1,575 €)) 91 39% 42% 42%

  2 (tt naj bo 1,40 € (skupaj s promocijsko takso znese 1,75 €)) 48 21% 22% 64%

  3 (tt naj bo 1,60 € (skupaj s promocijsko takso znese 2,00 €)) 51 22% 23% 87%

  4 (tt naj bo 2,00 € (skupaj s promocijsko takso znese 2,50 €)) 23 10% 11% 98%

  5 (tt naj bo 2,20 € (skupaj s promocijsko takso znese 2,75 €)) 2 1% 1% 99%

  6 (tt naj bo 2,40 € (skupaj s promocijsko takso znese 3,00 €)) 2 1% 1% 100%

  7 (tt naj bo 2,50 € (skupaj s promocijsko takso znese 3,125 €)) 1 0% 0% 100%

Veljavni Skupaj 218 94% 100%

Povprečje 2.1 Std. Odklon 1.2

Q10 Kdaj se vam zdi najprimernejši čas za začetek veljavnosti nove (povišane) turistične takse?

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  1 (3. junij 2018 (3 mesece po uveljavitvi novega zakona)) 19 8% 9% 9%

  2 (1. julij 2018) 23 10% 11% 19%

  3 (1. januar 2019) 174 75% 81% 100%

Veljavni Skupaj 216 93% 100%

Povprečje 2.7 Std. Odklon 0.6

Q11 Veseli bomo vaših drugih morebitnih pripomb: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

  zaradi povečanja vlomnih tgatvin v in iz oa, na uradnih parkiriščih zagotoviti tehnični idr.

fizični nadzor, sicer vsi izgubljamo turistični in varnostni ugled destinacuije!???

1 0% 3% 3%

  tt naj ostane nespremenjena dokler ne bo vsaj nekaj napredka pri infrastrukturi, katera kot

sami veste močno zaostaja za kraji ki imajo višino taxe kot ste jo predlagali vi za bovec. po

vseh statistikah je vidno, da se ne pobere malo tt ampak iz tega naslova ocitno ne gre dovolj

denarja v pravo smer. kam gre ves ta denar mi ne vemo. vidimo samo kako se ne dogaja kot

bi se moglo. naštevat kaj ni se ne izide, bolje se je vprašati kaj sploh je. pripombe pa hodijo z

vseh strani doline. namesto povišanje taxe je bolj pomembna optimizacija pristojnih

organizacij. gostov je vedno več, infrastrukture pa enako oz manj, saj je veliko ze dotrajano.

1 0% 3% 6%

  the decision to change the tourist tax amount and start date should take into consideration

that as tourist providers we have already told guests the price of tourists tax for 2018. to

change that now would look unprofessional. i suggest waiting until 1.1.2019 to start new

tourist tax prices. other idea is a way to show guests where and how the tax money is being

spent. also maybe a specific reciept to show their tax money has been paid to the local

tourism office and not to the accommodation providers bank. croatia has this system believe.

1 0% 3% 9%

  kakšna promociska  taksa neki,neverjetni ste! 1 0% 3% 11%

  tt bi se morala avtomatsko delno vračat za potrebe  kjer se ustvarja-td,ali ks 1 0% 3% 14%
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  hvala 2 1% 6% 20%

  ddv + tt + nov prispevek znatno prispeva k stroškom, ki jih bomo v končni fazi prevalili na

turiste in s tem naredili naši desitnacijo manj konkurenčno

1 0% 3% 23%

  tt 2,50eur je za bovec absolutno previsoka! restavracije zašrte, ni parkirišč, ni javnega wcja,

mercator trgovina (edina) zapre vrata ob 19.00, obratovalni čas črpalke je porazen...vsekakor

neprimerni pogoji za turistični kraj.

1 0% 3% 26%

  promocijska taksa naj se nemudoma ukine, občine pa naj tt s takso plemenitijo turistično

ponudbo

1 0% 3% 29%

  res je da v zakonu ne piše več, da so kampi upravičeni do 50 % plačila, to dikcijo je

nadpmestil, 17. člen (znesek turistične in promocijske takse), (3) občina pri določitvi višine

zneska turistične takse upošteva vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov, prebivanje v

sezonskem ali zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno

zagotavlja turistom. ne bem zakaj tega niste nikoli omenili.  lp,sergej

1 0% 3% 31%

  z veseljem poberemo taxo in damo naprej, 1 0% 3% 34%

  boljše pobiranje turistične takse bi tudi pripomoglo k višjem pobranem znesku. 1 0% 3% 37%

  t.t.bolj enakomerno porabit tudi po vaseh. 1 0% 3% 40%

  tt naj bo določena v določenem % od cene 1 0% 3% 43%

  ne bodimo požrešni, večinoma tt na yahodu se vrtijo okoli enega evra, kljub temu pa

ponujajo obilo ugodja, aktivnosti, uporabo dvoran, bazenov itd....

1 0% 3% 46%

  veliko je že plačanih rezervacij za poletno sezono 2018 in ne zdi se mi prav da se cena

takse spreminja sredi leta. če je odločitev padla sedaj naj se spremembo uvede vsaj čez 6

mesecev.

1 0% 3% 49%

  nova organiziranost javnega zavoda bolj razdružuje kot povezuje turistične ponudnike. slaba

informiranost, lokalni ponudniki izključeni in nepovezani, ne ve se kdo koga predstavlja, vedno

bolj se izraža, da je javni zavod sam sebi namen ! to za razvoj turizma nikakor ni dobra

praksa !

1 0% 3% 51%

  ne strinjamo se z ukinitvijo oprostitve takse za člane pzs 1 0% 3% 54%

  / 1 0% 3% 57%

  za že potrjene rezervacije se tt ne more in ne sme dvigniti. torej 1.1.2019 1 0% 3% 60%

  malo je pozno za uvajanje nove višine takse, saj imamo ponudniki rezervacije narejene že

od lanskega leta in se bojimo, da bo razlike med 1,27 € in novo taksa spet padla na naša

ramena

1 0% 3% 63%

  ker naj bi bila taksa porabljena po alinejah, ki ste jih navedli, so korsitniki načeloma vsi gosti,

ki prihajajo, torej mora biti taksa izenačena.

1 0% 3% 66%

  bolj pošteno bi bilo, če bi bila tt določena v % od cene. 1 0% 3% 69%

  zviševanje pomeni nekonkurenčnost. če bi dajatve na delo-davek razpolovila država, bi

lahko dodali še evro na takso, tako pa je obup!

1 0% 3% 71%

  za letosnje leto imano vecino rezervacij ze dogovorjenih in bi morali povisano t. takso

placevati iz svojega dohodka

1 0% 3% 74%

  izredna  zapostavljenost čiginja  kar se tiče infrastrukture ter varnosti pešcev v prometu - ni

pločnikov  , ni prehodov za pešce , ni omejitve hitrosti  čeprav spada cesta v vasi pod

občinsko upravo  in je vas  turistično zelo obljudena   !!!

1 0% 3% 77%

  x 1 0% 3% 80%

  na srečanju sobodajalcev je že bila pobuda o namenskem delu takse za določene

projekte.mogoče bi bilo potrebno razmisliti tudi o tem.

1 0% 3% 83%

  veliko gostov je za leto 2018 že opravilo rezervacijo in to preko spleta, kjer si tudi lahko

sprinta potrditev rezervacije, kjer je cena turistične takse tudi navedene 1,265 €, kar velja kot

predračun do datuma rezervacije. ne vidim osnove, kako bi lahko od gosta lahko zahtevali ob

prihodu višjo takso, kot ko je opravil rezervacijo? to je isto kot če napravimo naročilo blaga v

trgovini, nam dajo predračun, kateri velja, čeprav se med tem njihove redne cene povišajo.

1 0% 3% 86%

  folk tko in tko pride v bc zapravljat denar. zakaj jih pa se dodatno obremenjevat s takso? 1 0% 3% 89%

Veljavni Skupaj 35 15% 100%
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