
 

  

Spoštovani,  

 

Ponovno bi vas radi opomnili, da so s 1. 1. 2019 stopile v veljavo določbe Zakona o spodbujanju 

razvoja turizma ((ZSRT-1) Url. RS, št. 13/2018), ki se nanašajo na pobiranje in odvajanje promocijske 

takse.  

Turistična taksa v občini Kobarid od 1. januarja 2019 za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 EUR, 

na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR  na 

osebo na dan.  

Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kobarid določa, da za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 

2019 veljajo še naslednje oprostitve:  

- 50-odstotna oprostitev za člane PZS v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske 

izkaznice, tako da znaša znesek  turistične takse 0,80 EUR in znesek promocijske takse 0,20 

EUR, in s tem obveznost obeh 1,00 EUR, 

- 37,50-odstotna oprostitev za turiste v kampih, tako da znaša znesek turistične takse 1,20 

EUR in znesek promocijske takse 0,30 EUR, in s tem obveznost obeh 1,50 EUR. 

Ne glede na zgornji dve alineji osebe med 7. in 18. letom vedno plačajo 50% od polnega zneska 

turistične in promocijske takse, kar pomeni 0,80 EUR turistične takse in 0,2 EUR promocijske takse in 

s tem obveznost 1,00 EUR.  

Zavezanci boste turistično takso in promocijsko takso nakazovali v skupnem znesku do 25. v mesecu 

za pretekli mesec na TRR Občine Kobarid. Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) pa bo po 

pooblastilu občine promocijsko takso razporedila na račun STO. Nov TRR, kamor boste nakazovali 

turistično in promocijsko takso je: SI56 0124 6845 0000 051. Prosimo, da stari TRR v vseh vaših 

evidencah nadomestite z novim.  Sklic za nakazila: SI00 – mesec za katerega poročate – leto za 

katerega poročate. 

 

Turistična in promocijska taksa na računih in evidence 

Ministrstvo za finance priporoča, da na računu gostu navajate  dve ločeni postavki (eno za turistično 

in drugo za promocijsko takso), navajanje le turistične takse je napačno. Ob poročanju (prijavi) gosta 

v aplikacijo eTurizem pa vpišete samo znesek turistične takse (brez promocijske). Dolžni ste tudi 

voditi že poznano evidenco turistične takse, ki je po zakonu razvidna tudi iz knjige gostov. Evidenca 

promocijske takse je v občinah Bovec in Kobarid priporočljiva, v občini Tolmin pa obvezna. 

 

 

 



 

  

 

Podatki v sistemu eTurizem:  

Radi bi vas tudi še enkrat opozorili, da je potrebno goste v sistem eTurizem prijaviti najkasneje v roku 

12 ur po prihodu. Prijava/odjava gostov velja kot pravočasna, če je podatek vnesen v eTurizem in ne 

ko je vnesen v recepcijski program!  Po podatkih Policije nekateri programi pošiljajo podatke zgolj 

enkrat na dan, kar pomeni, da ste v takem primeru v prekršku. Svetujemo vam, da preverite 

nastavitve s ponudnikom programske opreme.  

Pomembno je tudi, da gostitelji pri poročanju v sistem eTurizem nimate evidentiranih nezaključenih 

zapisov o gostih, ki so turistično bivanje že zaključili (podatek o odhodu gosta je potrebno poročati 

najpozneje v 12-ih urah po njegovem odhodu, v kolikor prvotno ni bil vpisan ali se je kasneje 

spremenil).   AJPES je pripravil Navodilo za preverjanje nezaključenih zapisov o gostih v aplikaciji 

eTurizem, ki je dostopno na povezavi. 

Svetujemo vam, da si preberete tudi Ključna vsebinska pojasnila namenjena izvajalcem nastanitvene 

dejavnosti, ki so jih pripravili AJPES, Policija, SURS, Skupnost občin Slovenije in MGRT in so objavljena 

na spletni strani AJPES-a.  

 

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid najdete na tej povezavi. 

 

Lep pozdrav,  

Turizem Dolina Soče / Soča Valley Tourist Board 

TIC Kobarid/Tourist information Centre Kobarid 

Trg svobode 16, 5222 Kobarid 

Tel.: +386 (0)5 38 00 490 

E-mail: info.kobarid@dolina-soce.si   

 

https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/eTurizem_odhod_ni_zabelezen.pdf
https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/eTurizem-kljucna_vsebinska_pojasnila.pdf
https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/eTurizem-kljucna_vsebinska_pojasnila.pdf
https://www.soca-valley.com/sl/poslovne-strani/turisticna-taksa-in-prijava-gostov/
mailto:info.kobarid@dolina-soce.si

