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Številka:  322-3/2020/36 

Datum:  11. 11. 2020  

 

 

Zadeva:  Oprostitev turistične takse - POJASNILO 

Spoštovani. 

 

V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljnjem 

besedilu: ZSRT-1) je turistična taksa pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot 

nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se 

jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej. V 18. členu ZSRT-1 so določene 

osebe, ki so oproščene turistične takse, med njimi so tudi osebe, ki prostovoljno odpravljajo 

posledice elementarnih nesreč, pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz 

svoje pristojnosti, tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične 

takse (diplomati). 

 

Vlada RS je z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja 

epidemije COVID-19 sprejela določene odloke, med njimi tudi Odlok o začasni prepovedi 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

152/20, 157/20 in 159/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020. 

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom 

na območju Republike Slovenije, med njimi tudi nastanitvene storitve. Tretji odstavek 2. člena 

Odloka določa, da je ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih dovoljeno v 

primeru: 

 potrebe po nastanitvi osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebuje 

nastanitev;  

 potrebe po nastanitvi osebe, ki opravlja dejavnost javne službe v Republiki Sloveniji; 

 potrebe po nastanitvi tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim 

razlogom, predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij; 

 potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena 

na zdravljenje;  

 potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, 

da v nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost; 
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 potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo 

dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 

21/18 – ZNOrg in 82/20); 

 prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve 

okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v 

primeru izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene v skladu z določbami, 

ki jih določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni, kadar se navedena ukrepa iz 

utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru. 

 

Pri izjemah, navedene pod drugo, peto in sedmo alinejo tretjega odstavka 2. Člena Odloka se 

zaradi izbruha koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v primeru potreb omogoča (npr. 

zdravnikom, da opravljajo zdravstveno dejavnost v nastanitvenem obratu, osebe nastanjene 

za namen izolacije, karantene, osebe, ki opravljajo javno službo (gasilci, reševalci ipd.)), da so 

nastanjeni v nastanitvenem obratu za obdobje, ko je oz. ko bo le-to potrebno (čas trajanja 

epidemije COVID-19). V tem primeru ne gre za osebe, ki bi koristile nastanitev v 

nastanitvenem obratu zaradi namena, ki ga določa ZSRT-1 (kot je le-to še vedno pri osebah, 

navedenih pod ostalimi alinejami, npr. osebe, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim 

razlogom). 

 

Glede na namen ZSRT-1 turistične in promocijske takse, poleg izjem, ki so že navedene 

v 18. členu ZSRT-1, ni potrebno plačati osebam, ki so navedene v drugi, peti in sedmi 

alineji tretjega odstavka 2. člena Odloka, ki koristijo nastanitev v nastanitvenem obratu 

iz razloga potreb zaradi epidemije COVID 19.  

 

Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljnjem besedilu: ZPPreb-1), ki v 

40. členu ZPPreb-1 določa poročanje in posredovanje podatkov o gostih oz. osebah, 

nastanjenih pri gostiteljih, je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Na podlagi drugega 

odstavka 40. člena ZPPreb-1 mora gostitelj, ki je zavezan k vpisu nastanitvenega obrata v 

register nastanitvenih obratov skladno z določbami Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, 

št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16, v nadaljnjem besedilu: 

ZGos), podatke poročati Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v 

nadaljnjem besedilu: AJPES), in sicer v sistem e-Turizem.  

 

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena ZPPreb-1 pa gostitelj, ki ni zavezan k vpisu 

nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov skladno z ZGos, podatke poroča 

direktno policiji prek elektronskega sistema policije za prijavo gostov 

(https://www.policija.si/kontakti/estoritve/prijava-gostov-prek-aplikacije-egost). 

 

V zvezi z oprostitvijo turistične in promocijske takse za zdravstvene delavce, ki v 

nastanitvenem obratu opravljajo zdravstveno dejavnost, je odgovor že podala Generalna 

policijska uprava, in sicer je bil njihov odgovor, da je bilo v preteklosti (prvi val epidemije) 

zavzeto stališče, da je navedene delavce mogoče prijaviti na dva načina, in sicer: 

 

- gostitelj iz drugega odstavka 40. člena ZPPreb-1 preko sistema eTurizem AJPES, kjer 

izbere možnost oprostitve plačila takse; 

- gostitelj iz četrtega odstavka 40. člena ZPPreb-1 zdravstvene delavce prijavi 

neposredno policiji. 

 

Glede na vse navedeno, gostitelj iz drugega odstavka 40. člena ZPPreb, torej gostitelj, ki je 

zavezan k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov v skladu z ZGos, 

poroča podatke o osebah, ki so nastanjene v nastanitvenem obratu v skladu z drugo, peto in 

sedmo alinejo tretjega odstavka 2. člena Odloka, preko sistema eTurizem AJPES, kjer izbere 

možnost oprostitve turistične takse, in sicer: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2298
https://www.policija.si/apps/prijavnice/#/login


 

- postavko »oprostitev - prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« za osebe, ki so 

kot izjeme navedene v drugi alineji tretjega odstavka 2. člena Odloka oziroma 

- postavko »oprostitev - zdravniška napotnica« za osebe, ki so kot izjeme navedene v 

peti in sedmi alineji tretjega odstavka 2. člena Odloka. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila:                                                                                                 Petra Križan 

Maša Sevnšek                                                                                v. d. generalne direktorice 

podsekretarka 

 

Poslano: 

- naslovnikom, po e-pošti 

 

V vednost: 

- Generalna policijska uprava, e-naslov: boris.rojs@policija.si 
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