
PARKIRIŠČA ZA AVTODOME (PZA) IN PLAČILO TURISTIČNE TAKSE 

VPRAŠANJE OBČINE 

na posvetu na temo priprave odlokov za TT, je bilo predstavnikom ministrstva zastavljeno 

vprašanje ali se TT obračuna tudi za PZA.  

Tedaj je bilo z njihove strani pojasnjeno da ne, saj ne gre za obliko nastanitve, ki je 

predvidena z zakonom o gostinstvu.  

 

Sedaj se v našem okolju (ker imamo tudi PZA) odpira debata na to temo in nekateri trdijo da 

temu ni tako ter da je TT potrebno obračunavati. Povzemajo stališče iz zapisa Caravaning 

cluba Slovenije, ki so ga spisali kot odziv na predlog zakona, ki pravi:  

»Iz določb sedaj veljavnega zakona in tudi predloga besedila novega (18. člen) je mogoče 

zaključiti, da predvideva možnost oprostitve plačila turistične takse in tudi znižanje le-te za 

50%. To je pomembno predvsem za turiste v kampih in na postajališčih za avtodome. 

Menimo, da mora ta določba ostati v predlogu zakonu, saj ni mogoče enačiti turistične 

ponudbe v hotelih s turistično ponudbo v kampu, posebej pa ne na postajališčih za 

avtodome, kamor po tolmačenju sodijo postajališča za avtodome  

 

V členu 18. pod točko 2, tretja alineja, bi se tekst moral dopolniti in se glasiti » ZA TURISTE 

V KAMPIH IN NA POSTAJALIŠČIH ZA AVTODOME (PZA) ». V CCS predlagamo, da se 

dopolnitev v obliki amandmaja vnese v predlog teksta predloga zakona, ki ga bo državni 

zbor v mesecu februarju obravnaval na svoji seji. Žal, tako spremembo lahko v tem trenutno 

vloži le poslanec DZ, zato bi morali napeti vse moči, da bi prepričali poslance v DZ in 

dosegli to spremembo. Upam, da smo to sposobni izpeljati. – ta tekst se ni vnesel  

Pobiranje turistične takse na postajališčih za avtodome upravljalcem v praksi povzroča 

veliko težav. Po vsej verjetnosti občine, ki so vstopale v projekt mreže postajališč niso vedele 

ali pa niso bile dovolj seznanjene z dejstvom, da bodo morali imeti urejen ves suport , da 

bodo za goste na postajališču morale pobirati in odvajati turistično takso, poskrbeti za 

prijavo gostov. Dejstvo je, da je postajališče za avtodome šteti kot nastanitveni objekt, zato za 

PZA veljajo enaka pravila kot za ostale nastanitvene objekte.  

Problematike turistične takse in prijave gostov se na PZA po Slovenji lotevajo različno, 

predvsem pa so prepuščeni iznajdljivosti in uporabi resursov, ki jih imajo večje občine 

možnost uporabiti. Tako te zadeve rešujejo preko redarskih služb, komunalnih podjetij ali 

drugače. Lažje je le lastnikom kampov, ki se odločijo za dodatno ponudbo v obliki PZA , 

Termam, hotelirjem ali drugim ki imajo znotraj dejavnosti že organizirano nastanitveno 

dejavnost. Kako bodo to dolžnost opravljale male občine, je zanimivo vprašanje?. Po 

predlogu novega zakona bodo poleg prijave gostov pobirali turistične takso in obvezno še 

promocijsko takso.  

To obveznost bodo izvajale tiste občine, ki so zgradile PZA v smislu 6. odstavka 24. člena 

Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 



dejavnosti (Uradni list RS ,št.35/17), šteje za vrsto nastanitvenega gostinskega objekta. Na 

podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. List RS, št.2/04,57/12, 17/15,52/16-ZPPreb 

-1 in 29/17-ZŠpo -1) v 23 členu določa, kdo vse plačuje turistično takso. Iz določb sledi, da se 

turistična taksa zaračunava za turiste, ki prenočujejo v avtodomih na PZA. Po predlogu 

zakona to pomeni 3.125€ na osebo. Ta znesek pa je za storitev, ki jo turist prejme na PZA 

oderuški. Res je, da je da višino turistične taks določa občina, da je lahko nižja, vendar kako 

bo s tem uspela mala.  

 

Zato sem se obrnila na vas, ki temo  in pomisleke okoli TT zelo dobro poznate, če bi imeli v 

zvezi s tem kakršnakoli dodatna pojasnila s strani pristojnih organov, da se razjasni situacija 

pred sprejemanjem novega odloka.  

 

ODGOVOR MINISTRSTVA 

iz zastavljenega vprašanja izhaja, da je bilo na nedavnem posvetu na temo priprave odlokov 

za TT predstavnikom ministrstva zastavljeno vprašanje, ali se TT obračuna tudi za PZA in da 

je bilo z njihove strani pojasnjeno da ne, saj da ne gre za obliko nastanitve, ki je predvidena z 

Zakonom o gostinstvu.  

 

Ta navedba ne drži. Predstavnik ministrstva je na vprašanje odgovoril, da so PZA podvrsta 

kampa, torej gostinski obrat, in da za osebe, ki tam prenočujejo, velja tako obveznost prijave 

na PP, kot obveznost plačila TT, pri čemer je pojasnil, da je izvajanje take ureditve seveda 

zelo oteženo v primerih, ko PZA nimajo aktivnega upravljalca oziroma ne izpolnjujejo 

pogojev, ki izhajajo iz gostinske zakonodaje. V teh primerih ima PZA pogosto bolj značilnosti 

parkirišča, kar predstavlja odmik od veljavne ureditve, to pa posledično onemogoča njeno 

celovito izvajanje.    

 

V zvezi z očitkom o neskladnosti plačila polne TT z obsegom storitev, ki jih nudijo PZA je 

treba pojasniti, da je ta neupravičen in strokovno zmoten, saj se TT ne plačuje za storitev, ki 

jo turist prejme na PZA, temveč za storitve, ki jih je brezplačno deležen na turističnem 

območju.  

 


