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Številka: 007-04/2018-10 
Datum: 17. 12. 2018 
 
 
NASTANITVENIM PONUDNIKOM NA OBMOČJU OBČINE SEMIČ 
 
 
 
ZADEVA: NOVOSTI NA PODROČJU POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
S 1. 1. 2019 
 
Spoštovani, 
 
v mesecu juliju 2018 smo vas obvestili o sprejemu novega Odloka o turistični takse v Občini Semič, ki je stopil v 
veljavo 11. 8. 2018, določila 3. člena odloka, ki govorijo o višini nove turistične takse pa stopijo v veljavo s 1. 1. 
2019. 
S 1. 1. 2019 stopijo v veljavo tudi določbe Zakona o spodbujanju in razvoju turizma – ZSRT-1 (Ur. l. RS, št. 
13/2018), ki se nanašajo na pobiranje in odvajanje promocijske takse. Promocijska taksa je pristojbina, ki je 
namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v 
imenu in za račun nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične 
ponudbe Slovenije, ki jo izvaja javna agencija ustanovljena s strani Republike Slovenije – Slovenska turistična 
organizacija. 
 
Ključne novosti, ki stopijo v veljavo s 1. 1. 2019: 
Višina turistične takse: 

 1,20 EUR na nočitev na osebo (polna turistična taksa) oz. 0,60 EUR na nočitev na osebo (polovična 
turistična taksa).  
 

Promocijska taksa: 
Promocijska taksa znaša 25 % zneska turistične takse.  
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/2018-01-2694/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-semic/#III.%C2%A0POSTOPEK%C2%A0POBIRANJA%C2%A0IN%C2%A0ODVAJANJA%C2%A0TURISTI%C4%8CNE%C2%A0IN%C2%A0PROMOCIJSKE%C2%A0TAKSE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1
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Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem 
obratu. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične 
takse. Tako znaša znesek skupne obveznosti iz naslova turistične in promocijske takse na območju občine Semič 
od 1.1.2019 dalje 1,50 EUR. 
Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje. 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki 
sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Tako pobrano turistično in promocijsko takso pa 
nakazujejo na poseben podračun občine, najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.  
Ker bo pri UJP-u s 1. 1. 2019 odprt nov račun za nakazovanje promocijske in turistične takse, vam bomo 
številko računa sporočili naknadno. Prva obveznost iz naslova plačila promocijske in turistične takse za januar 
2019 zapade v plačilo najpozneje 25. februarja 2019.  
 
Po informacijah, ki smo jih prejeli s strani AJPES-a se bo poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v sistem 
eTurizem s 1.1.2019 poročala zgolj »sedanja« postavka »Vrednost polne turistične takse/dan (1,20 EUR), ki 
ne bo vključevala vrednosti promocijske takse. Turistična taksa se gostom med njihovim bivanjem v 
nastanitvenem obratu obračunava po dneh, v višini, kot je določena. To pomeni, da gostitelj gostu v primeru 
bivanja med 28.12.2018 in 3.1.2019 zaračuna turistično takso za 6 nočitev (štiri v višini 1,15 EUR in dve v višini 
1,20 EUR), dodatno pa za 2 nočitvi zaračuna tudi promocijsko takso – 0,30 EUR/nočitev. 
Za dodatne informacije se lahko obrnete 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:  

- Ključna vsebinska pojasnila namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti 
 
Dostaviti:  

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