
OBVESTILO: Novost  n področju obrnču nvn jn turistč n tnksn

15. marca 2018 začne veljat nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša
kar nekaj novost. 

ZSRT-1 opredeljuje  drugačen nabor  oprostiee oz.  delnega plačila  iuristčne iakse,  koi  je
slednje opredeljeeal prejšnji zakon. 

Koi je naeedeno e 18. členu ZRST-1, bodo od 15. marca 2018 dalje plačila iuristčne iakse (in
od 1. 1. 2019 dalje iudi promocijske iakse) še naprej oproščeni naslednji zaeezanci: 

- oiroci do sedmega leia siarost,
- osebe z zdraeniško napoinico e naraenih zdraeiliščih,
- osebe na podlagi predložiiee foiokopije odločbe prisiojnega organa, iz kaiere je

razeidno, da je pri zaearoeancu ugoioeljena inealidnosi oziroma ielesna okeara,
ali  foiokopije  poirdila  oziroma  izeedenskega  mnenja  prisiojne  komisije  o
ugoiaeljanju inealidnost oziroma ielesni okeari, ali na podlagi  članske izkaznice
inealidske organizacije,

- oiroci  in  mladosiniki  na  podlagi  predložiiee  foiokopije  odločbe,  ki  zadeea
razerščanje in usmerjanje oirok s posebnimi poirebami,

- osebe, ki so na začasnem delu in prebieajo e nasianiieenem obraiu neprekinjeno
eeč koi 30 dni,

- iuji držaeljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila iuristčne iakse.

ZSRT-1  pa  na  noeo  defnira  naslednje  zaeezance,  ki  so  upraeičeni  do  oprostiee  plačil
iuristčne iakse:

- učenci,  dijaki  in  šiudent ier  njihoei  eodje  oziroma  meniorji,  ki  so  udeleženci
sirokoenih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobiini podlagi izeajajo
ezgojno-izobražeealne  usianoee  in  so  določene  z  leinim  deloenim  načriom  e
okeiru jaeno eeljaenega ezgojno-izobražeealnega ali šiudijskega programa,

- osebe do 18. leia in njihoee eodje oziroma meniorji, ki so udeleženci leioeanj, ki
jih  organizirajo  drušiea,  ki  jim  je  bil  podeljen  siaius  praene  osebe  e  jaenem
inieresu,

- osebe, ki prosioeoljno odpraeljajo posledice elemeniarnih nesreč,
- pripadniki Sloeenske policije e obdobju opraeljanja nalog iz seoje prisiojnost.

Turistčno iakso e eišini 50 odsioikoe pa po noeem plačujejo le naslednji zaeezanci:
- osebe od 7. do 18. leia siarost,
- osebe  od  18.  do  30.  leia  siarost,  ki  prenočujejo  e  nasianiieenih  obrath,

eključenih e mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

Od 15. mnrcn 2018 dnljn bodo iako po noeem pol o turistč o tnkso plnčnvnli tudi turist v
knmpih  (prej  so plačeeali  poloeično iuristčno iakso) i  čln i  Pln i skn zvnzn Slovn ijn  v
pln i skih  postojn knh  (iuristčne iakse jim po siarem zakonu ni  bilo  poirebno plačat).
Dodaino noe zakon opredeljuje stnrost o omnjitnv pri polovič nm plnčilu turistč n tnksn
za iurisie, ki bodo za seojo prenočiiee izbrali nasianiieeni obrai, ki je eključen e mnd nrod o
mrnžo  mlndi skih  prn očišč  (IYHF).  Siari  zakon  je  delno  oprostiee  eezal  zgolj  na  tsie
iurisie, ki so člani mednarodnih mladinskih organizacij.



ZSRT-1 iudi boj jasno specifcira, kdo so zaeezanci  za oprostiee plačila iuristčne iakse iz
nasloea dikcije »učenci, dijaki in študent 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  nedeoumno  specifcira,  da  slednje
eelja IZKLJUČNO za ezgojno-izobražeealne usianoee (io je za erice, osnoene šole, glasbene
šole, srednje šole, fakulieie…). Seznam slednjih je dosiopen na 
https://paka3.mss.edus.si/regisiriweb/defauli.aspk oz.  
http://www.mizs.goe.si/si/sioriiee/izobrazeeanje/
epis_e_razeid_izeajalcee_jaeno_eeljaenih_programoe_na_podrocju_ezgoje_in_izobrazeeanja
/.  

Dodaino pa med zaeezance za oprostiee plačila iuristčne iakse ZSRT-1 opredeljuje osebe do
18.  leia  in  njihoee eodje  oziroma meniorje,  ki  so udeleženci  leioeanj,  ki  jih  organizirajo
drušiea, ki jim je bil podeljen siaius praene osebe e jaenem inieresu. Veljaenosi odločbe o
dodeliiei siaiusa e jaenem inieresu je iako pred oprostieijo iuristčne iakse dolžan preeerit
ponudnik nasianiieene dejaenost. 

Obči n bodo lnhko z lasinim predpisom, glede na seoje cilje, dodaino določile zaeezance, ki
bodo deležni oprostiee plačila iuristčne iakse. Slednje morajo uredit e posebnem akiu, ki
ga morajo sprejet e ireh mesecih od ueeljaeiiee ZSRT-1, io je do 15. ju ijn 2018. S posebnim
predpisom  pa  bodo lahko  obči n  tudi  zvišnln  vrnd ost  turistč n  tnksn (sedaj  znaša
iuristčna iaksa na območju občine Komenda 0,69 € na osebo na prenočiiee) in e njem iudi
določile obdobje, od kdaj bo eišja iuristčna iaksa na območju posamezne občine iudi eeljala.
Pomembno  je,  da  bodo  morali  od  1.  januarja  2019  nasianiieeni  ponudniki  iurisiom
zaračunat iudi promocijski iakso, poleg iuristčne iakse, in sicer iako, da bodo obračunani
iuristčni iaksi dodali 25% erednost. Tako bo e primeru, da znaša iuristčna iaksa 2,00 EUR,
iurisi poleg nje plačal še 0,50 EUR promocijske iakse, skupaj 2,50 EUR nadomestla na osebo
na  prenočiiee.  Promocijska  iaksa  je  namenjena  dodainemu  sofnanciranju   Sloeenske
iuristčne organizacije (STO).

Do  sprejema  noeega  predpisa  na  sirani  občine  eelja  eišina  iuristčne  iakse,  koi  iudi
oprostiee  plačila  iuristčne  iakse  e  skladu  z  eeljaenim  občinskim  odlokom  oz.  drugim
predpisoe,  ki  ureja  področje  iuristčne  iakse.  Dodaino  pa  se  od  15.  marca  2018  dalje
uporabljajo iudi oprostiee, ki jih predpisuje noe ZSRT-1. 

Hkrat obeeščamo ponudnike nasianiieene dejaenost, da morajo eodit seojo knjigo gosioe e
skladu z Zakonom o prijaei prebieališča, ne glede na ezposiaeiiee enoine esiopne iočke za
poročanje  eTurizem. Aplikacija  eTurizem je  namreč  le  emesnik  za  poročanje  predpisanih
podaikoe o gosth predpisanim instiucijam (policiji, SURS, občinam) in koi iaka nima funkcije
knjige gosioe. Nasianiieeni obrai pa si lahko eseeno pomaga z izpisi iz aplikacije eTurizem in
si iako sam usieari (eodi) knjigo gosioe. Za namen eodenja »papirne« oz. elekironske knjige
gosioe,  na  osnoei  podaikoe  enesenih  e  aplikacijo  eTurizem,  si  mora  iako  nasianiieeni
obrai(poročeealec):

 sproino (dneeno) tskat oddane podaike oz.
 sproino (dneeno) izeažat podaike e seoje daioieke.

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/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/


Pri oddajanju podaikoe o gosth e aplikacijo eTurizem, nasianiieeni obrai namreč ne prejme
posebnega poirdila o oddaji, lahko pa ese prijaeljene gosie preeeri e sami aplikaciji preko
posebnega iskalnika po različnih  kriierijih,  kjer  si  lahko iz  aplikacije  eTurizem tska/izeozi
predmeine  izpise.  Naeedeni  izpisi  iako  lahko  predsiaeljajo  knjigo  gosioe  posameznega
nasianiieenega obraia (poročeealca).  Nasianiieeni obrat morajo knjigo gosioe hranit eno
leio po preieku koledarskega leia, zaio je pomembno, da se ponudniki nasianiiee zaeedajo,
da se podaiki  e aplikaciji eTurizem brišejo.


