
 

 

 
Ponudnikom nastanitvenih obratov  
na območju občine Slovenske Konjice 
 
Datum: 21. 12. 2018 
 
 
Zadeva: TURISTIČNA TAKSA NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKE KONJICE OD 1. 1. 2019 DALJE 
 
Spoštovani ponudniki nastanitvenih obratov v občini Slovenske Konjice! 
 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice je dne 24. 5. 2018 sprejel Odlok o turistični taksi v Občini 
Slovenske Konjice, ki je objavljen v Uradnem listu št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018. Podlago za sprejem 
odloka predstavlja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018 – ZSRT-1). 
 
Odlok je začel veljati 9. 6. 2018, uporablja pa se ga od 1.1.2019 dalje. Do 31.12.2018 se obračunavanje, 
pobiranje in odvajanje turistične takse ne spreminja v primerjavi z dosedanjim načinom. Taksa se do 
konca leta 2018 tako obračunava v višini 1,26 € na dan za odraslo osebo, oziroma 0,63 € v primeru 
50% oprostitve. 
 
Povzetek novosti, ki jih uvaja nov zakon (ZSRT-1) 
  
ZSRT-1 s 1.1.2019 uvaja obveznost obračunavanja promocijske takse, ki se obračuna poleg turistične 
takse in znaša 25% obračunane turistične takse. Le ta ni prihodek občinskega proračuna, nastanitveni 
obrati jo pobirajo in odvajajo v imenu in za račun nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in 
izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, javne agencije (Slovenska turistična organizacija).  
 
Nekaj sprememb je tudi na področju oprostitev. Polno turistično takso namreč po novem plačujejo tudi 
turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v 
planinskih postojankah (TT jim po starem zakonu ni bilo potrebno plačati). Dodatno nov zakon 
opredeljuje starostno omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse za turisti, ki bodo za svojo 
prenočitev izbrali nastanitveni obrat, ki je vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF. 
 
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 studijskega 
programa« - slednje velja izključno za vzgojno izobraževalne ustanove (vrtce, OŠ, glasbene šole, srednje 
šole, fakultete…). 
 
Dodatno pa 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 o dodelitvi statusa v javnem 
interesu je tako pred oprostitvijo turistične takse dolžan preveriti ponudnik nastanitvene dejavnosti. 
 
Turistična in promocijska taksa v Občini Slovenske Konjice 
 

1. Kdo plačuje turistično in promocijsko takso 
 



 

 

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v 
nastanitvenem obratu. Plačajo jo hkrati s plačilom storitev za prenočevanje in tudi v primeru brezplačne 
storitve za prenočevanje. 
 

2. Višina turistične in promocijske takse od 1.1.2019 dalje 
 

• Višina turistične takse je določena v višini 1,60 €. 

• K njej se obračuna 25 odstotna promocijska taksa v znesku 0,40 € 

• Končna višina turistične in promocijske takse od 1.1.2019 dalje znaša 2,00 €. 
 

  
turistična taksa 

 
promocijska taksa 

Turistična taksa – 
SKUPAJ 

100 % plačilo 1,60 € 0,40 € 2,00 € 

50 % oprostitev 0,80 € 0,20 € 1,00 € 

 
3. Oprostitve plačila turistične in promocijske takse 

 
Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni (18. člen ZSRT-1): 
– 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, 

– 
1učenci, 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, 

– 
2osebe 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. 

 

                                            
1 Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove 
vodje oziroma mentorje (5. alineja prvega odstavka 18. člena), za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, 
ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot 
take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred 
oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu in sledenje vpiše v svojo evidenco o turistični taksi. 
 
2 Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se 
udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je 
sklep/odločba pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep/odločba je veljaven na dan koriščenja 
prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa/odločbe in slednje 
vpiše v svojo evidenco o turistični taksi. 
 



 

 

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo (2. odstavek 18. člena ZSRT-1) 
– 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). 
 

4. Nakazilo turistične takse in račun 
 

Gostitelji, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja (tudi v primeru, če ne zaračunajo plačila storitev za 
prenočevanje).  
 
Pobrano turistično takso je potrebno najkasneje do 25. dne v mesecu (za pretekli mesec) nakazati na 
vplačilni podračun Občine Slovenske Konjice številka: SI 56 01314 5143206288, sklic po modelu 19 
davčna številka. 
 
KNJIGA GOSTOV IN TURISTIČNA TAKSA (OBVEZNOSTI GOSTITELJA)  
Na področju turizma in oddajanja sob turistom je bilo v zadnjih mesecih s strani države sprejetih veliko 
novosti, ki bistveno vplivajo na poslovanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, sobodajalcev, 
kmetov, skratka vseh, ki sprejemajo turiste na prenočevanje.  
 
Dne 13. 8. 2017 se je začel uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16), ki ureja 
obveznosti prijave in vodenja Knjige gostov. 
 
Dne 15. 3. 2018 se je začel uporabljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
13/18), ki ureja obveznosti pobiranja, evidentiranja in odvajanja turistične takse.  
 
Glede na trenutne izredno ugodne razmere, ki vplivajo na hiter razvoj turizma tudi v naši regiji, se vse 
več posameznikov odloča svoje proste prostore oddajati v turistične namene. Ob tem ni odveč omeniti, 
da je potrebno pred vpisom (oglaševanjem) svojih sob na npr. AiR BnB ali Booking, ter oddajanjem 
turističnih kapacitet turistom, svojo dejavnost ustrezno registrirati (ustanoviti podjetje, s.p., sobodajalec, 
ipd.) in urediti formalnosti za legalizacijo poslovanja (vpis AJPES, Upravna enota, Občina, VEM-točke, 
prijava na FURS…).  
 
Šele po uspešni registraciji tovrstne poslovne dejavnosti in prostorov, lahko subjekt začne sprejemati 
turiste na prenočevanje.  
 
Za pravilno in zakonsko skladno poslovanje je potrebno vedeti, da je gostitelj dolžan identificirati 
vsakega svojega gosta, ga vpisati v evidence (e-turizem, knjiga gostov in evidenca turistične takse) in v 
predpisanem roku nakazati pobrano turistično takso na poseben račun občine.  
 
Aplikacija e-Turizem (AJPES) 
 
Ta aplikacija služi zbiranju in posredovanju podatkov o gostih in nastanitvah. Pri vnosu gosta pazite na 
zakonske roke, ki so izredno kratki! 
 
V omenjeno aplikacijo ste dolžni ročno ali preko računalniškega vmesnika v 12 urah po prihodu vnesti 
prijavo gosta (ne glede na trajanje nastanitve). Zaradi omenjenega imate pred vpisom gosta pravico 
vpogledati v njegov osebni dokument. Pri vpisu gosta (sploh tujih državljanov) bodite previdni, saj 
odgovornost za pravilni vnos podatkov nosite vi kot gostitelj.   



 

 

Če katerikoli gost nima ustreznega identifikacijskega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) ali vam 
ga ne želi izročiti, ga na bivanje ne smete sprejeti, o tem pa obvestite policijo.   
 
Omenjena aplikacija po vnosu gosta, njegove podatke avtomatsko posreduje Policiji, Statističnemu 
uradu in Občinam, tako da vam posebnih dodatnih prijav na te organe (tako kot v preteklosti) ni 
potrebno več izvajati. Trenutno so lahko izjema le Občine, zaradi tega svetujemo, da na pristojni občini 
predhodno preverite način poročanja in nakazovanja pobrane turistične takse.  
 
Ko gost vašo nastanitev zapusti, ste dolžni v roku 12-ih ur v e-Turizem vpisati še datum in uro odhoda. 
Vsakršna zamuda pri vpisu prihoda in odhoda gosta je lahko prepoznana kot kršitev.  
 
Omenjena aplikacija e-Turizem podatke o gostih hrani 32 dni, čeprav ste jih vi kot gostitelj dolžni hraniti 
najmanj eno leto. To pomeni, da si morate te podatke arhivirati na način (natisniti ali prenesti v 
elektronski arhiv), ki bo omogočal hrambo najmanj eno leto. 
 
E-Turizem ni knjiga gostov in ni evidenca turistične takse, lahko pa si jo z računalniškim vmesnikom ali 
drugimi podpornimi programi nadgradite, da bo zadoščala definiciji knjige gostov in evidence turistične 
takse.    
 
Knjiga gostov 
 
Osnovna evidenca vsakega gostitelja je knjiga gostov v katero morajo biti (z vsemi zahtevanimi podatki!) 
vpisani popolnoma vsi turisti (gostje), ki jih sprejmete na prenočevanje.  
 
Knjiga gostov vsebuje: 
1) zaporedno številko prijave gosta, 
2) ime in priimek, 
3) datum rojstva, 
4) spol, 
5) državljanstvo, 
6) številka in vrsta identifikacijskega dokumenta, 
7) datum prihoda in odhoda gosta, 
8) uro prihoda in odhoda gosta, 
9) podatke za namen obračuna in plačila turistične takse. 
 
Knjigo gostov lahko vodite preko računalniškega vmesnika ali ročno (npr. exel).  Ustrezno vodenje knjige 
gostov je zagotovljeno, ko je nabor podatkov tak, kot predvideva zakon in ko je zagotovljeno ustrezno 
časovno arhiviranje podatkov o gostih.  
 
Evidenca turistične takse 
 
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki so jo dolžni plačevati gosti. Gostitelji so jo dolžni gostu 
zaračunati, vnesti v evidenco in jo v roku nakazati na poseben račun občine.   
Gostitelji nimajo popolnoma nobene diskrecije odločanja komu bodo zaračunali turistično takso in komu 
oprostili. V celoti so dolžni izvajati obveznost, kot jo predpisuje zakon in občinski odlok.  
 
 
Evidenca turistične takse vsebuje: 
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta,  



 

 

- znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta in 
- razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse.  
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot evidenca gostov. Podatki v evidenci 
turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega 
prenočevanja. 
 
Evidenca turistične takse je potrebna zaradi transparentnega manipuliranja s pobrano turistično takso. 
Turistično takso ste dolžni zaračunati za vsakega gosta posebej, jo ustrezno evidentirati in jo do 25. dne v 
mesecu za pretekli mesec nakazati na poseben račun občine.  
 
Turistično takso zaračunate tudi v primeru, ko v vaših nastanitvah turist biva brezplačno.    
 
Za nadzor nad izvajanjem Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenske Konjice je pristojen 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče. 
 
Za morebitna pojasnila smo vam na voljo - kontaktna oseba je Klara Šibanc Korošec, e-naslov: 
klara.sibanc@slovenskekonjice.si , tel.: 03 757 33 63. 
 
V upanju, da bo tudi z novim letom poročanje in odvajanje turistične takse teklo skladno z zakonodajo, 
vas lepo pozdravljamo in želimo veliko zadovoljnih gostov. 
 
 
 
Pripravila:  
Klara Šibanc Korošec 
 

 

 
 
 
 
 
Priloga: 
- Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Slovenske Konjice  
 
 


