
VPRAŠANJA/NEJASNOSTI  

Za seminar o novostih ZSRT in pripravi odlokov za turistične takse, ki bo 14.3. v Ljubljani 

Vprašanja so oštevilčena, besedila členov so uokvirjena 

Poslano predavateljem 8.3. 

SPLOŠNO: 

1. Kako bo MGRT (kot pripravljavec zakona) opredelil stroške dela, ki ga morajo v 

skladu z ZRST-1 izvajati po novem občine za STO, vezano na 

nadzor/pobiranje/odvajanje/izvršbe promocijske turistične takse? Ali občine 

pripravimo ponudbo? 

2. Kje so opredeljene sankcije za občine, ki ne bodo odvajale promocijske takse STO-ju? 

3. A se promocijsko takso obračuna tudi pri pavšalni turistični taksi, saj ZSRT-1 nikjer 

izrecno ne opredeljuje, da se promocijske takse v tem primeru ne obračuna? (npr. 

določba 2. odstavka 17. Člena ZSRT-1, nikjer izrecno ne navaja, da se slednje uporablja 

samo za t.i. »prenočitveno« takso) 

4. Lahko občine za pobiranje pavšalne turistične takse za lastnike plovil pooblastimo 

(zadolžimo) upravljavce turističnih pristanišč? (v zakonu je sicer opredeljeno, da način 

pobiranja TT predpiše občina) 

5. Lahko občine za plačilo pavšalne turistične takse zadolžimo neposredno lastnike 

počitniških stanovanj/hiš, in izdajamo morebitne odločbe le tistim, ki pripadajoče 

pavšalne turistične takse ne plačajo? 

6. Kako bodo oprostitve in nova plačila opredeljena v eTurizmu? Občine namreč zaradi 

nadzora želimo imeti pregled nad posameznimi oprostitvami, ki jih dodatno 

opredelimo v odlokih? 

 

NA POSAMEZNI ČLEN ZSRT-1: 

 

2. člen: 

»stalni privez v turističnem pristanišču« je privez v turističnem pristanišču, ki se 

uporablja na podlagi zakupne pogodbe, sklenjene za eno leto; 

 

Vprašanja: 

7. Kaj pa morebitno izigravanje odločbe, npr. pogodba sklenjena za pol leta (in 

posledično podaljševanje pogodbe za pol leta)? 

8. Lahko v praksi obračunamo občine sorazmerno višino turistične takse, glede na 

trajanje najemne pogodbe za tovrsten najem priveza? 

 

4. člen 

 (1) Ministrstvo, pristojno za turizem, za spodbujanje razvoja turizma dodeljuje 

razvojne spodbude. Sredstva za razvojne spodbude se zagotavljajo: 

- iz nenamenskih sredstev proračuna Republike Slovenije; 

- iz namenskih sredstev proračuna Republike Slovenije iz koncesijskih dajatev za 

prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena za razvoj in uveljavljanje turizma 



na državni ravni, kot določa zakon, ki ureja igre na srečo. 

(2) Osnovni pogoji za dodeljevanje razvojnih spodbud za turizem, ki se 

zagotavljajo iz sredstev iz prejšnjega odstavka, so: 

- spodbujanje turističnih produktov oziroma razvoja turističnih dejavnosti, pri čemer 

se šteje, da so ti pogoji izpolnjeni, če vsebinsko sledijo strategiji, 

- ustreznost finančne konstrukcije projekta, 

- usklajenost s predpisi, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči, 

- usklajenost s predpisi, ki urejajo javne finance. 

(3) Osnovna merila za dodeljevanje razvojnih spodbud za turizem, ki se 

zagotavljajo iz sredstev iz prvega odstavka tega člena, so: 

- skladnost z razvojnimi dokumenti na nacionalni ravni, 

- skladnost z razvojnimi dokumenti turističnega območja, 

- kakovost projekta, 

- pozitivni učinki na prepoznavnost slovenske turistične ponudbe, 

- uresničljivost izvedbe. 

(4) Podrobnejše pogoje, merila in vrste razvojnih spodbud za turizem, ki se 

dodeljujejo iz sredstev iz prvega odstavka tega člena, določi vlada. 

 

Vprašanja: 

9. Kje so objavljeni pogoji in merila?  

10. Kdo jih je prejel v preteklih letih?  

11. Kdo jih sploh lahko pridobi? 

 

43. člen 

 (prekrški glede turistične in promocijske takse) 

(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, 

ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne: 

- pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim in drugim odstavkom 19. 

člena tega zakona ali 

- vodi evidence v skladu s prvim in drugim odstavkom 20. člena tega zakona ali 

- nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z 21. členom tega 

zakona. 

(2) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka 

kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 

dejavnost. 

(3) Z globo od 200 do 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega 

člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 

podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 

(4) Z globo od 120 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega 

člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje. 

 

Vprašanja: 

12. Kaj pa globe v primeru neplačila pavšalne turistične takse? Lahko slednje občine 

opredelimo z odloki ali je mišljeno, da slednji kazni za neplačilo nimajo? 

13. Kaj posameznik bo lahko 2x kaznovan (primer, da je samostojni podjetnik 

posameznik, ki je kot tak tudi odgovorna oseba) (2 in 3 odstavek)? 



 

18. člen 

(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 

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. 

(2) 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). 

 

Vprašanja: 

14. Kako bo NO (in občine) obravnaval oprostitve turistične takse v povezavi z 5 alinejo 

1. odstavka 18. člena ZSRT-1? Je merodajen seznam vzgojno-izobraževalnih ustanov, 

ki je naveden na spodnji povezavi: 

http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_ve

ljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/ 

15. Kje se nahaja seznam vsebin, ki so določene v letnih delovnih načrtih? 

16. Kako si predstavljajo nadzor določbe 5 in 6 alineje prvega odstavka 18. člena? 

17. Ali 6 alineja prvega odstavka 18. člena velja za vsa društva v javnem interesu, ali 

samo tista, ki so opredeljena v ZSRT-1 (ki delajo na področju turizma)? Obstaja 

morda povezava vseh društev, ki delujejo v javnem interesu? Kako si predstavljajo 

nadzor slednjega? 

 

 

VPRAŠANJA ŽE POSLANA PREDHODNO, VENDAR PONOVNO ZAPISANA, DA SO 

ZBRANA NA ENEM MESTU 

http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/


Poslano predavateljem 7.3. 

18. Občina ima 2 PZA-ja, ki nista ograjena, prenočevanje je brezplačno, nadzora nad 

zasedenostjo ni, prav tako gostje ne plačujejo turistične takse. Ali bomo z 

nadaljevanjem te prakse kršili zakonodajo? V bistvu gre za javno parkirišče, ki je 

prilagojeno tudi parkiranju in oskrbi avtodomov 

Poslano predavateljem 6.3. 

21. člen (nakazovanje turistične in promocijske takse) 

 

Vprašanja: 

19. 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. 

Občina prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks 

za pretekli mesec prenakaže na poseben račun agencije iz 5. člena tega zakona. 

 

Vprašanja za drugi stavek 21.člena: 

 

Vprašanja: 

20.  Ali je določeno po kakšnem postopku bo Občina prenakazovala promocijsko takso v 

višini 25% na račun STO? Ali bodo obstajali kakšni predpisani obrazci za izplačilo? 

Občina mora namreč imeti vedno dokument za izplačilo oz. prenakazilo (npr. račun, 

zahtevek, sklep itd.) 

 

Promocijska taksa  

Glede na to, da mora občina po zakonu prejeto promocijsko takso prenakazati v 8 dneh po 

prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec se poraja veliko vprašanj: 

 

Vprašanja: 

21. vedno obstajajo neredni plačniki tudi za več mesecev skupaj (ker jih ne ganejo nizke 

obrestne mere), zakon sicer v 24. členu opisuje če taksa ni plačana izda občina 

plačilni nalog, ki mu lahko sledi v 8 dneh ugovor, občinski sklep o ugovoru v 15 

dneh, pritožba na ugovor, prisilna izterjava davčnega organa, kar lahko traja tudi več 

mesecev 

22. ali naj torej občina čaka, da bodo vse takse izterjane za določen mesec (včasih bo 

lahko tekel postopek izterjave za istega zavezanca tudi za več različnih mesecev) in 

šele potem po 8 dneh po prejemu vseh promocijskih taks občina za določen mesec 

prenakaže za vse zavezance (tiste, ki so redno plačali in za zamudnike) takso na STO 

ali se za redne plačnike, ki plačajo do 25. v mesecu prenakaže v 8 dneh, za neplačnike 

za katere teče postopek neplačila pa potem, ko dobimo denar izterjan? 



23. lahko se bo zgodilo da bo kakšen neplačnik plačal takso za nazaj po izterjavah za več 

mesecev skupaj isti dan, ali se potem prenakazilo na STO sprovede z istim nakazilom 

za več mesecev skupaj ali ločeno po mesecih? 

 

24. člen (izdaja plačilnega naloga, če turistična in promocijska taksa ni plačana) 

(1) Če ob nastanku taksne obveznosti turistična ali promocijska taksa ni plačana, občina 

osebi iz prvega odstavka 19. člena tega zakona izroči ali pošlje plačilni nalog, s katerim mu 

naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov 

zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino dolžne takse ter pravno podlago za 

njeno odmero, številko računa za njeno nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter 

opozorilo zavezancu o posledicah, če takse v roku ne plača. 

Vprašanja glede 1. stavka v 1. odstavku 24. člena: 

 

Vprašanja: 

24. Navedeno je, da občina osebi, ki ni plačala takse v roku (torej do 25. v mesecu za 

pretekli mesec) izroči ali pošlje plačilni nalog – ni pa v zakonu navedeno v kolikem 

času mora občina neplačniku poslati plačilni nalog?  

25. V nadaljevanju 24. člena je sicer po rokih v nadaljevanju navedeno, da je zoper 

plačilni nalog dopusten v 8 dneh ugovor, občina odloči s sklepom o ugovoru v 15 

dneh …. Ni pa opredeljen začetni rok za izdajo plačilnega naloga. 

 

(8) Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se 

plačajo zamudne obresti po 0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki 

jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo. 

Vprašanje glede zamudnih obresti iz 8. odstavka 24. člena: 

 

Vprašanja: 

26. Ali bo morala občina prenakazati na STO tudi 25 % od plačanih zamudnih obresti? 

 

50. člen (uveljavitev nove višine turistične takse) 

(1) Občine uskladijo splošne akte, s katerimi določajo turistično takso, s tem zakonom 

najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do uskladitve aktov se turistična taksa 

zaračunava v višini, kot jo določata 26. člen ZSRT in Sklep o uskladitvi vrednosti točke 

turistične takse (Uradni list RS, št. 25/14). 

 

(2) Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse iz 19. člena tega zakona se začne 

izvajati 1. januarja 2019. 

 

Vprašanje glede veljavnosti promocijske takse iz 2. odstavka 50. člena: 

 

Vprašanja: 

27. Glede na to, da se začne po zakonu postopek pobiranja in odvajanja promocijske 

takse izvajati od 1.1.2019 ali to pomeni, da je v novih občinskih odlokih za pobiranje 

turistične in promocijske takse, ki jih moramo sprejeti v treh mesecih po uveljavitvi 

zakona potrebno navesti, da nove vrednosti občinskih turističnih taks, ki jih moramo 

določiti občine same, veljajo od uveljavitve novega odloka (npr. od 1.5.2018), 



dodatne vrednosti promocijskih taks pa od 1.1.2019? Ali je boljše, da se v občinske 

odloke navede, da obe nove vrednosti za turistično in promocijsko takse začneta 

veljati skupaj od 1.1.2019? 

 

Predlog občine:  

Glede na to, da nov zakon omogoča, da občina sama določa različne vrednosti 

turističnih taks, ki bodo lahko zelo različne glede višine bi bilo smiselno, da bi na 

državnem nivoju pripravili centralno evidenco višin taks po posameznih občinah, ki 

bo javno dostopna, saj bo marsikatera družina z večjim številom družinskih članov 

razmislila kam bo šla počitnikovat ali v občino, kjer bo plačala 3,13 € takse/dan ali v 

občino kjer je taksa npr. 1,25 €. 

 

 


