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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ 

Uradni list RS, št. 13/18 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Načrtuje, organizira in izvaja spodbujanja razvoja turizma na 

ravni pokrajine. 

13. člen* 3 

2  Lahko prenese naloge načrtovanja, organiziranja in izvajanja 

spodbud razvoja turizma na pravne osebe, ki so pridobile status za 

delovanje v javnem interesu. 

13. člen* 

9. člen 

3 

3  V proračunu pokrajine zagotovi sredstva za načrtovanje, 

organiziranje in spodbujanje turizma na ravni pokrajine. 

14. člen* 3 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.2.1 Akti pokrajinskega po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ 

   

tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Proračun pokrajine. 14. člen* 3 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o spodbujanju razvoja 

turizma /ZSRT-1/ 

 

Izvajanje določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ ima finančne posledice za državni 

proračun v okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z 

decentraliziranimi pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o spodbujanju razvoja 

turizma /ZSRT-1/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ 

 

1 Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja 

razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, turistično in promocijsko takso, 

pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih 

potovalnih aranžmajev ter turistično vodenje (1. člen ZSRT-1).   

 

3.1 Strategija razvoja turizma Slovenije 

 

2 Temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na državni ravni je Strategija razvoja turizma 

Republike Slovenije, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 

turizem. Strategija se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za turizem. Strategija 

opredeljuje analizo stanja, turistična gibanja, konkurenčne prednosti slovenskega turizma, vizijo, 

strateške cilje in temeljna področja turističnega razvoja, vlogo države, občin, ponudnikov turističnih 

storitev, turističnih društev in njihovih zvez pri uresničevanju skupnih strateških ciljev, temeljne 

ukrepe vlade za spodbujanje razvoja turizma v načrtovanem obdobju in oceno finančnih posledic 

predvidenih ukrepov (3. člen ZSRT-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ 

 

Četrti odstavek Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ se spremenita tako, da se glasita: 

'(4) Strategija opredeljuje analizo stanja, turistična gibanja, konkurenčne prednosti slovenskega 

turizem, vizijo, strateške cilje in temeljna področja turističnega razvoja, vlogo države, pokrajin, 

občin, ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in njihovih zvez pri uresničevanju skupnih 

strateških ciljev, temeljne ukrepe vlade za spodbujanje razvoja turizma v načrtovanem obdobju in 

oceno finančnih posledic predvidenih ukrepov.'  

 

3.1 Načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega 

območja 

 

3 Načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja je 

v pristojnosti občin (13. člen ZSRT-1). Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje 

spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja se zagotavljajo v proračunih občin, iz 

namenskih virov za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnih območij in iz 

drugih virov. Namenska vira za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega 

območja sta: • del koncesijske dajatve, ki se pozakonu, ki ureja igre na srečo, nameni lokalnim 

skupnostim na zaokroženiem turističnem območju ter se uporablja za ureditev prebivalcem 

prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo; • turistična taksa, ki se namenja za opravljanje 

dejavnosti in storitev v javnem interesu, opredeljenih v 15. členu Zakona o spodbujanju razvoja 

turizma /ZSRT-1/ (14. člen ZSRT-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ 

 

13. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'13. člen 

(načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanje razvoja turizma) 

(1) Načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni pokrajin in 

turističnega območja je v pristojnosti pokrajin in občin. 

(2) Pokrajine in občine lahko opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena prenesejo na pravne 

osebe, ki so pridobile status za delovanje v javnem interesu iz 9. člena tega zakona. 
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(3) Pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju politike spodbujanja razvoja turizma na ravni 

pokrajine in turističnega območja, pokrajine in občine upoštevajo usmeritve Strategije slovenskega 

turizma.' 

 

Prvi odstavek 14. člena Zakona o spodbujanju turizma /ZSRT-1/ se spremenita tako, da se glasita: 

'(1) Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni 

pokrajin in turističnega območja se zagotavljajo v proračunih pokrajin in občin, iz namenskih virov 

za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnih območij, opredeljenih v drugem 

odstavku tega člena, in iz drugih virov.' 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pristojnosti, pokrajina, pokrajinski svet, turizem.  

 

Uporabljene kratice 

 

ZSRT-1 - Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ (Uradni list RS, št. 13/18). 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ (Uradni list RS, št. 13/18). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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