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Številka: 007-04/2018-9 
Datum: 18. 7. 2018 
 
NASTANITVENIM PONUDNIKOM NA OBMOČJU OBČINE SEMIČ 
 
 
ZADEVA: NOV ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI SEMIČ  
 
Spoštovani, 
 
v preteklih mesecih smo vas že seznanili, da je s 15. marcem 2018 stopil v veljavo nov Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), v nadaljevanju ZSRT-1, ki prinaša novosti na področju ureditve turistične 
takse. Občine morajo v skladu s 50. členom ZSRT-1 uskladiti splošne akte, s katerimi določajo turistično takso.  
 
Občinski svet Občine Semič je na 27. redni seji, dne 12. 7. 2018, obravnaval in sprejel nov Odlok o 
turistični taksi v Občini Semič. Odlok bo stopil v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. O datumu 
objave odloka vas bomo obvestili.  
 
Posredujemo vam nekaj ključnih novosti, ki jih opredeljujeta ZSRT-1 in odlok. 
 
Višina turistične takse 
3. člen odloka določa novo višino turistične takse za območje Občine Semič, ki bo po novem znašala: 

 1,20 EUR na nočitev na osebo (polna turistična taksa) oz. 0,60 EUR na nočitev na osebo (polovična 
turistična taksa). V skladu z 9. členom odloka se višina turistične takse po novem odloku začne 
zaračunavati od 1. 1. 2019 dalje. 

 Do 31. 12. 2018 se še vedno zaračunava turistična taksa za prenočevanje v višini 1,15 EUR na nočitev 
na osebo (polna turistična taksa) oz. 0,58 EUR za nočitev na osebo (polovična turistična taksa). 

 
Promocijska taksa 
Zakon po novem predpisuje tudi promocijsko takso, ki jo občina nakaže Slovenski turistični organizaciji, in se jo 
gostom obračuna poleg turistične takse v višini 25 % zneska turistične takse. Promocijsko takso se prične 
obračunavati s 1. januarjem 2019. Skupaj s turistično takso od 1. januarja 2019 dalje torej gostom zaračunate: 

 Polna turistična taksa: 
1,20 EUR (polna turistična taksa) + 0,30 EUR (promocijska taksa) = 1,50 EUR 

 Polovična turistična taksa: 
0,60 EUR (polovična turistična taksa) + 0,15 EUR (promocijska taksa) = 0,75 EUR 
 

Glede na zgoraj navedeno to pomeni: 
 

 
 

 

POLNA TURISTIČNA TAKSA POLOVIČNA TURISTIČNA TAKSA 

do  31. 12. 2018 od 1. 1. 2019 dalje do  31. 12. 2018 od 1. 1. 2019 dalje 

turistična taksa - Občina Semič 1,15 € 1,20 € 0,58 € 0,60 € 

promocijska taksa - Slovenska 

turistična organizacija 
-   € 0,30 € -   € 0,15 € 

skupaj 1,15 € 1,50 € 0,58 € 0,75 € 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541?sop=2018-01-0541
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541?sop=2018-01-0541
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Oprostitve in polovične oprostitve plačila turistične takse 
ZSRT-1 in odlok spreminjata tudi nabor oprostitev in polovičnih oprostitev plačila turistične takse (in posledično 
promocijske takse), tako so v skladu z ZSRT-1 in odlokom turistične takse in posledično promocijske takse v 
celoti ali polovično oproščeni zavezanci, ki jih opredeljuje 18. člen ZSRT-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. 

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).  
Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične takse izkazujejo s predložitvijo kopije listine, se 
listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.« 
 
Z novo zakonodajo tako polno turistično takso plačujejo tudi turisti v kampih (prej so plačevali polovično 
turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah (turistične takse jim po starem 
zakonu ni bilo potrebno plačati).  
 
Uvedena je tudi starostna omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse, in sicer po novem plačujejo 50 % 
turistične takse le osebe od 7. do 18. leta starost in osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočijo v nastanitvenih 
obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF) (prej so bili oproščeni vsi gostje). 
Seznam takih nastanitvenih obratov vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh 
http://www.youth-hostel.si/si. 
 
ZSRT-1 tudi bolj jasno specificira kdo so zavezanci za oprostitev plačila turistične takse iz naslova dikcije 
»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«, ki nedvoumno specificira, 
da slednje velja IZKLJUČNO za vzgojno-izobraževalne ustanove (to je za vrtce, osnovne šole, glasbene 
šole, srednje šole, fakultete…).  
Seznam slednjih je dostopen na: 

 https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx 

 http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_n
a_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/.   

 http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_
evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/ 

 
Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take 
navedene na seznamu ministrstva, pristojnega za izobraževanje (zgornji seznam). Razloge za oprostitev 
plačila takse morate posebej evidentirati v vaši knjigi gostov. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1/#(oprostitev plačila turistične takse)
http://www.youth-hostel.si/si
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx
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/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/
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Dodatno med zavezance za oprostitev plačila turistične takse ZSRT-1 opredeljuje osebe do 18. leta in njihove 
vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne 
osebe v javnem interesu. Veljavnost odločbe oz. sklepa ste dolžni preveriti pred oprostitvijo plačila turistične 
takse. Seznam društev, ki jim je bil dodeljen status pravne osebe v javnem interesu za leto 2018, se nahaja na 
naslednji povezavi https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-038-01912-OB~P001-0000.PDF 
Razloge za oprostitev plačila takse morate posebej evidentirati v vaši knjigi gostov. 
 
Nespremenjen ostaja rok nakazovanja turistične takse občini (s 1. 1. 2019 tudi promocijske takse). Skladno z 21. 
členom ZSRT-1 in 4. členom odloka ste še naprej dolžni  do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazati 
pobrano turistično takso na poseben račun Občine Semič, SI56 01309 5093206234, sklic 19 P1 – 07129 (P1 – 
davčna številka zavezanca). 
 
Hkrati obveščamo ponudnike nastanitvenih dejavnosti, da morajo voditi svojo knjigo gostov v skladu z Zakonom o 
prijavi prebivališča, ne glede na vzpostavljeno enotno vstopno točko za poročanje eTurizem. Aplikacija eTurizem 
je namreč le vmesnik za poročanje predpisanih podatkov o gostih predpisanim institucijam (policiji, SURS, 
občinam) in kot taka nima funkcije knjige gostov. Nastanitveni obrat si lahko vseeno pomaga z izpisi iz aplikacije 
eTurizem in si tako sam ustvari (vodi) knjigo gostov. Za namen vodenja »papirne« oz. elektronske knjige gostov, 
na osnovi podatkov vnesenih v aplikacijo eTurizem, si mora tako nastanitveni obrat (poročevalec): 

 sprotno (dnevno) tiskati oddane podatke oz. 
 sprotno (dnevno) izvažati podatke v svoje datoteke. 

 
Pri oddajanju podatkov o gostih v aplikacijo eTurizem, nastanitveni obrat namreč ne prejme posebnega potrdila o 
oddaji, lahko pa vse prijavljene goste preveri v sami aplikaciji preko posebnega iskalnika po različnih kriterijih, kjer 
si lahko iz aplikacije eTurizem tiska/izvozi predmetne izpise. Navedeni izpisi tako lahko predstavljajo knjigo 
gostov posameznega nastanitvenega obrata (poročevalca). Nastanitveni obrati morajo knjigo gostov hraniti eno 
leto po preteku koledarskega leta, zato je pomembno, da se ponudniki nastanitev zavedajo, da se podatki v 
aplikaciji eTurizem brišejo. 
 
Za dodatne informacije se lahko obrneta na Renato Bukovec, na telefonsko število 07/35-65-360 oz. elektronski 
naslov obcina@semic.si. 
 
S spoštovanjem, 
 
         

Županja Občine Semič 
 Polona Kambič, mag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- Odlok o turistični taksi v Občini Semič 
 
Dostaviti:  

- Nastanitvenim ponudnikom na območju Občine Semič – po elektronski pošti 
- V zadevo - tu 

 
 
 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-038-01912-OB~P001-0000.PDF
mailto:obcina@semic.si

