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1.0 UVODNA POJASNILA

Vlada RS je na 25. redni seji sprejela Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 »Slovenija razbremenjuje«. Ministrstvo za javno
upravo je s sklepom vlade v okviru omenjenega programa zavezano za usposabljanja, izvedbo
meritev, koordinacijo, posvetovanje in nadzor nad izvajanjem celotnega programa.
V skladu s tem programom Ministrstvo za javno upravo izvaja meritve in oceno administrativnih
stroškov na posameznih področjih z namenom zmanjšanja administrativnih stroškov,
poenostavitve in skrajšanja postopkov. Oceno administrativnih stroškov smo izvedli na
postopku prijave gosta / turista namestitvenega obrata pristojnemu organu.
Zakoni izmerjeni na področju gospodarske dejavnosti – Gostinstvo in turizem – Zakon o
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Uradni list RS, št. 2/2004), Zakon o prijavi prebivališča
(ZPPreb, Uradni list RS, št. 9 / 2001) in Zakon o pospeševanju turizma (ZPT, Uradni list RS, št.
57 / 1998) in Evropska direktiva 95 / 57 so bili podlaga za kreiranje modela, v katerem je
opredeljena informacijska obveznost in za informacijsko obveznost pripadajoče administrativne
aktivnosti. Za administrativne aktivnosti so se zbrali stroškovni, postopkovni in drugi parametri,
ki so služili za sam izračun administrativnih stroškov.
Za pridobitev ustreznih meritvenih podatkov smo naključno izbrali različne namestitvene obrate
(hotele, kampe, apartmaje) po Sloveniji. Za vzorec meritev pa smo uporabili 3 namestitvene
obrate, katere smo statistično obdelali.
Pri odpravi administrativnih ovir v postopku prijave gosta namestitvenega obrata je velik
poudarek na poenostavitvi postopka in zmanjšanju porabe časa ter administrativnih stroškov za
sam postopek iz vidika namestitvenega obrata.

1.1 Opredelitev zakonodaje (http://zakonodaja.gov.si)
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)
Ur.l. RS, št. 2/2004
EVA: 2003-211130058
EPA: 0955-III
SOP: 2004-01-0073
Naslov – ang.: The Promotion of Tourism Development Act
Organ sprejema: Državni zbor RS
Datum sprejema: 19.12.2003
Datum objave: 19.12.2003
Datum začetka veljavnosti: 30.01.2004
Predpisi, na katere predpis vpliva:
• Odredba o vsebini in vodenju evidence o plačani turistični taksi, Ur.l. RS, št. 13/1999
• Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja
turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o
načinu vodenja registra izdanih licenc, Ur.l. RS, št. 13/1999
• Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju
pospeševanja turizma, Ur.l. RS, št. 13/1999
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•
•

Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
Ur.l. RS, št. 11/1999
Zakon o pospeševanju turizma (ZPT), Ur.l. RS, št. 57/1998

Podrejeni predpisi:
• Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja
in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc
Ur.l. RS, št. 55/2004
• Uredba o Slovenski turistični organizaciji, Ur.l. RS, št. 84/2004
• Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na
področju spodbujanja turizma, Ur.l. RS, št. 97/2004
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Slovenski turistični organizaciji, Ur.l. RS,
št. 58/2006
• Uredba o razvojnih spodbudah za turizem, Ur.l. RS, št. 132/2006
• Uredba o dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, Ur.l. RS, št. 23/2007
• Pravilnik o podeljevanju javnega pooblastila na področju turizma, Ur.l. RS, št. 68/2008
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, Ur.l.
RS, št. 107/2008
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, Ur.l.
RS, št. 36/2009
• Strategija slovenskega turizma 2002-2006
• Turistična politika za leto 2004 z usmeritvami za leto 2005
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb)
Ur.l. RS, št. 9/2001
Spremembe: Ur.l. RS, št. 39/2006, 59/2006-UPB1, 111/2007
EVA: 1998-1711-0014
EPA: 1110-II
SOP: 2001-01-0530
Naslov – ang.: Residence Registration Act
Organ sprejema: Državni zbor RS
Datum sprejema: 26.01.2001
Datum objave: 09.02.2001
Datum začetka veljavnosti: 24.02.2001
Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-B), Ur.l. RS,
št. 111/2007
• Zakon o prijavi prebivališča (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPreb-UPB1), Ur.l. RS, št.
59/2006
• Zakon o spremembah Zakona o prijavi prebivališča /ZPPreb-A/, Ur.l. RS, št. 39/2006
Uradno prečiščeno besedilo:
• Zakon o prijavi prebivališča (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPreb-UPB1), Ur.l. RS, št.
59/2006
Predpisi, na katere predpis vpliva:
• Zakon o tujcih (ZTuj-1), Ur.l. RS, št. 61/1999
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•
•
•
•
•

Odredba o enotni metodologiji računalniškega vodenja knjige gostov s kopijo ali brez nje
Ur.l. RS, št. 52/1994
Pravilnik o obrazcih za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, načinu prijavljanja in
vodenja razvida prijavljenih oseb, ter o obrazcih in načinu vodenja knjige gostov
Pravilnik o obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča, o obrazcu
osebnega kartona in kartona gospodinjstev ter o načinu vodenja in vzdrževanja registra
stalnega prebivalstva
Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva /ZENO/, Ur.l. SRS, št.
6/1983
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor /ZUN/, Ur.l. SRS, št. 18/1984

Podrejeni predpisi:
• Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča, Ur.l. RS, št. 105/2001
• Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča,
Ur.l. RS, št. 78/2002
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča, Ur.l. RS,
št. 57/2007
Zakon o pospeševanju turizma (ZPT)
Ur.l. RS, št. 57/1998
Spremembe: Ur.l. RS, št. 68/2000 Odl.US: U-I-189/99-17, 21/2002, 86/2002 Odl.US: U-I189/99-29, 94/2002 Odl.US: U-I-93/00-24, 101/2003, 2/2004-ZSRT
EPA: 1471
SOP: 1998-01-2602
Naslov – ang.: Tourism Development Act
Organ sprejema: Državni zbor RS
Datum sprejema: 30.07.1998
Datum objave: 14.08.1998
Datum začetka veljavnosti: 29.08.1998
Datum začetka uporabe: 01.01.1999
Datum konca veljavnosti: 30.01.2004

Zakonodaja ES povezana s predpisom (Register predpisov RS):
•

Evropska direktiva 95 / 57

• 31990L0314
DIREKTIVA SVETA z dne 13 junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in
izletih (90/314/EGS)
• 32004L0038
DIREKTIVA 2004/38/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004 o
pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na
ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive
64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS,
90/365/EGS in 93/96/EEC
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2.0 OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
Izračun administrativnih stroškov je potekal v skladu z Enotno metodologijo za merjenje
administrativnih stroškov, ki je privzeta po mednarodni metodologiji SCM in dosegljiva na spletni
strani Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.gov.si/

2.1 Opredelitev zakonodaje, informacijskih
aktivnosti, populacije, frekvenece

obveznosti,

administrativnih

Korak 1.1.: Zakonodaja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Uradni list RS, št. 2/2004)
- Evropska direktiva 95 / 57
- Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb (Uradni list RS, št. 9 / 2001)
- Zakon o pospeševanju turizma – ZPT (Uradni list RS, št. 57 / 1998
Kategorije predpisov: B+C
Korak 1.2.: Informacijske obveznost
Informacijska obveznost v postopku Prijava gosta namestitvenega obrata je VODENJE
EVIDENC. Informacijska obveznost je razvidna tudi iz Tabele 1 spodaj.
Korak 1.3.: Administrativne aktivnosti
Administrativne aktivnosti se izvajajo z namenom uresničitve zahtevanih informacijskih
obveznosti in podatkov iz predpisov, ki so razvidne iz tabele 1.
Tabela 1: Informacijske obveznosti in pripadajoče administrativne aktivnosti:
Informacijske obveznosti

IO - 1

Administrativne aktivnosti

VODENJE EVIDENC

Korak 1.3 a Možnost uporabe elektronske poti:
Delno.
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AA - 1.1

Prijava aktivnosti občini

AA - 1.2

Prijava aktivnosti SURS-u

AA - 1.3

Prijava aktivnosti Policiji RS

AA - 1.4

Prijava aktivnosti Lokalni
turistični organizaciji

AA - 1.5

Prijava aktivnosti DURS - u

Korak 1.4. Populacija, segmentacija in frekvenca:
Izračun populacije temelji na številu namestitvenih obratov na področju Republike Slovenije.
Podatke o populaciji smo pridobili iz poročila: Mesečno statistično raziskovanje o prihodih in
prenočitvah turistov, - Prenočitvene zmogljivosti, avgust 2008 1 (vir: Statistični urad Republike
Slovenije; v nadaljevanju: SURS) in z vprašalniki, ki smo jih pridobili od različnih namestitvenih
obratov po Sloveniji preko elektronske pošte. Izračun populacije je izračunan na podlagi
podatkov za mesec avgust 2008 za število prenočitvenih zmogljivosti (v večjih nastanitvenih
obratih) v Sloveniji, katerih je 845 (vir: SURS).
Administrativnim aktivnostim, ki se nanašajo na prijavo gosta določenemu organu, smo določili
frekvenco. Le-ta se med aktivnostmi razlikuje. Na podlagi podatkov zbranih preko elektronsko
poslanih vprašalnikih, smo pridobili podatke o pogostosti izvedbe vsake posamične aktivnosti /
postopka znotraj informacijske obveznosti (v nadaljevanju: IO).
Za administrativno aktivnost – prijava aktivnosti občini (v nadaljevanju AA 1.1), administrativno
aktivnost – prijava aktivnosti SURS-u (v nadaljevanju AA 1.2) in administrativno aktivnost –
prijava aktivnosti DURS-u (v nadaljevanju AA 1.5) smo določili frekvenco 12, saj se prijava
opravlja enkrat mesečno. Medtem, ko se administrativna aktivnost – prijava aktivnosti Policiji
RS (v nadaljevanju AA 1.3) in administrativna aktivnost – prijava aktivnosti Lokalna turistična
organizacija (v nadaljevanju AA 1.4) opravlja dnevno in je njena frekvenca 365.
AA 1.4 (prijava aktivnosti LTO) se ne izvaja v vseh namestitvenih obratih, saj je le-ta pogojena z
obstojem Lokalne turistične organizacije. V kolikor Lokalne turistične organizacije (v
nadaljevanju: LTO) v občini namestitvenega obrata ni, se postopek prijave LTO ne izvaja.
AA 1.5 (prijava aktivnosti DURS-u) se izvaja v vseh namestitvenih obratih enkrat mesečno.
Področni davčni uradi po Sloveniji pridobivajo podatke namestitvenega obrata o turističnih
taksah namestitvenih objektov in številu mesečnih nočitev posameznega obrata. V primeru, da
namestitveni obrat ne poravna obveznosti občini (to so: turistične takse) do 25. dneva v
mesecu, je DURS primoran obveznosti izterjati. (vir: Zakon o pospeševanju turizma – ZPT in
DURS – oddelek register podatkov).
Tabela 2 : Opredelitev IO in AA za populacijo števila namestitvenih obratov v Republiki Sloveniji
na letni osnovi 2
IO

AA

populacija

število populacije

frekvenca

845

12

845

12

845

365

AA - 1.1
AA - 1.2
IO - 1

AA - 1.3

število namestitvenih obratov v
RS

AA - 1.4

282

AA - 1.5

3

845

365
12

Korak 1.5 Določitev obstoja zunanjih stroškov:
1

Podatek o številu namestitvenih obratih je približen. Podatek ne vključuje kategorije »sobodajalci« in »turistične kmetije z
nastanitvijo«.

2

Podatek o številu namestitvenih obratov je približen. Letni izračun je narejen na podlagi podatka o številu namestitvenih obratov v
RS v mesecu avgustu 2008. Vir: SURS
3

število populacije LTO je manjše kot pri ostalih administrativnih aktivnostih. Namestitveni obrati niso dolžni prijaviti goste v
občinah, kjer se LTO ne nahaja. Prijave gostov oddajajo samo v občinah kjer je LTO. Populacija je v tem primeru približno 1/3
števila populacije ostalih treh aktivnosti.
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Pri zakonih (navedenih pod točko: 2.1. Opredelitev zakonodaje, informacijskih obveznosti,
administrativnih aktivnosti, populacije, frekvence; Korak 1.1.: Zakonodaja) nismo zasledili, da bi
katero izmed posameznih obveznosti oziroma aktivnosti posamezni subjekti posredovali v
izvedbo zunanjemu izvajalcu.

2.2 Opredelitev elementov administrativnih stroškov
Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov
Tabela 3: Stroškovni parametri

urna postavka 4
A4 list
navadno pismo do 20 g
priporočeno pismo do 20 g
kuverta A5

9,37 EUR
0,02 EUR
0,30 EUR
0,92 EUR
0,04 EUR

Vir: www.apek.si

2.3 Izračun in ocena administrativnih stroškov
Iz vprašalnika, ki smo ga poslali različnim namestitvenim obratom, smo pridobili podatke o
časovni porabi in izdatkih za posamezno administrativno aktivnost znotraj namestitvenega
obrata za obdobje enega meseca. Za zadnjo administrativno aktivnost – Prijava aktivnosti
DURS-u (AA 1.5) pa smo podatke pridobili direktno na sedežu Davčnega urada Ljubljana
(oddelek Register podatkov).
Za primer smo pridobili podatke za mesec avgust 2008. Vzorec obdelave podatkov je zajemal
tri vire podatkov (trije namestitveni obrati: namestitveni obrat 1, namestitveni obrat 2 in
namestitveni obrat 3), ki smo jih obdelali in izračunali njihovo povprečje. Na podlagi njihovega
povprečja smo izračunali administrativne stroške in administrativna bremena. Iz pridobljenih
podatkov smo naredili letni izračun (Tabela 4) – na podlagi podatkov iz meseca avgusta 2008.
Pridobili smo tudi podatke o samem poteku prijav različnim organom in ugotovili, da
namestitveni organ sam pošlje (brez posrednikov) poročilo o namestitvah turista / gosta na: občino – SURS – Policiji RS – LTO in – DURS-u. Prijava občini poteka tako, da namestitveni
obrat pošlje poročilo občini v kateri se namestitveni obrat nahaja. Zelo podobna je situacija pri
prijavi gosta DURS-u, kjer posamezen namestitveni obrat pošlje poročilo davčni upravi, katere
sedež je v občini delovanja namestitvenega obrata. Prijava LTO-ju poteka tako, da LTO sam
pridobi ustrezne informacije namestitvenega obrata, kjer pa ne pridobiva podatkov vseh
namestitvenih obratov. Gre za prijavo v občinah, kjer se LTO nahaja – ostali namestitveni obrati
odpadejo (zato je populacija v tem primeru tudi manjša). Najbolj enostavna, z najmanj stroški in
majhno porabo časa pa je prijava Policiji RS, ki poteka po elektronski poti.

4

Pri izračunu administrativnih stroškov upoštevamo enotno tarifo in sicer povprečno mesečno bruto bruto plačo za leto 2008 v
Republiki Sloveniji. Povprečna mesečna bruto plača v RS za leto 2008 je 1.392, 43 €. Tako znaša povprečna mesečna bruto bruto
plača 1.630, 76 € (upoštevamo 16,1 % prispevkov delodajalca na bruto plačo zaposlenega). Urna postavka je določena kot kvocient
med povprečno mesečno bruto bruto plačo na zaposlenega v RS v letu 2008 in mesečnimi delovnimi urami (174 ur).
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2.3.1. Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena
Urna postavka = 9,37 €

AA

čas (v h)

izdatki (€)

Cena (€)

frekvenca

število
populacije

količina

administrativni
strošek

korekcijski
faktor

administrativn
o breme

ZSRT

AA-1.1 (prijava aktivnosti občini)

0,5

0,32

5

12

845

10.140

50.070, 00

1

50.070, 00

AA-1.2 (prijava aktivnosti SURS-u)

0,75

0,34

7,36

12

845

10.140

74.630, 40

1

74.630, 40

AA-1.3 (prijava aktivnosti Policiji
RS)

0,03

0,28

365

845

308.425 86.359, 00

0,7

60.451, 30

AA-1.4 (prijava aktivnosti LTO)

0,03

0,28

365

102.930 28.820, 40

1

28.820, 40

AA-1.5 (prijava aktivnosti DURS)

0,17

1,91

12

10.140

1

19.367, 40

IO

predpis

Tabela 4: Izračun porabe časa in stroškovnih parametrov za izračun administrativnih stroškov in
administrativnih bremen na letni osnovi

IO - 1
(Vodenje
evidenc)

0,32

282

5

845

19.367, 40

Letni izračun smo povzeli kar iz mesečnega podatka posameznega namestitvenega obrata za
mesec avgust 2008. Vzorec namestitvenih obratov je od tistih, ki imajo poletno sezono
najuspešnejšo in tudi tistih, ki jim poletna sezona ne predstavlja višek letnega poslovanja.

Administrativni strošek = cena x količina = (cena AA 1.1 x količina AA 1.1) + (cena AA 1.2 x
količina AA 1.2) + (cena AA 1.3 x količina AA 1.3) + (cena AA 1.4 x količina AA 1.4) + (cena AA
1.5 x količina AA 1.4) = 259.247, 20 € (na letni ravni)

Administrativno breme = administrativni strošek x korekcijski faktor = (administrativni
strošek AA 1.1 x korekcijski faktor AA 1.1) + (administrativni strošek AA 1.2 x korekcijski faktor
AA 1.2) + (administrativni strošek AA 1.3 x korekcijski faktor AA 1.3) + (administrativni strošek
AA 1.4 x korekcijski faktor AA 1.4) + (administrativni strošek AA 1.5 x korekcijski faktor AA 1.5)
= 233.339, 50 € (na letni ravni)

Številka IO

Naziv IO

Administrativni
strošek IO

Administrativno
breme IO

Tabela 5: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih bremen za IO 1 za vse
administrativne aktivnosti znotraj IO 1 na letni osnovi

IO 1

Vodenje evidenc

259.247, 20 €

233.339, 50 €

5

število populacije LTO je manjše kot pri ostalih administrativnih aktivnostih. Namestitveni obrati niso dolžni prijaviti goste v
občinah, kjer se LTO ne nahaja. Prijave gostov oddajajo samo v občinah kjer je LTO. Populacija je v tem primeru približno 1/3
števila populacije ostalih treh aktivnosti.
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Ocenjeno je, da veljavni predpisi v RS na podlagi pregledanih zakonov (ZSRT, Evropska
direktiva 95 / 57, ZPPreb, ZPT) iz naslova informacijske obveznosti (OI 1) in administrativnih
aktivnosti znotraj IO 1 na letni osnovi, povzročajo 259.247,20 € administrativnih stroškov
oziroma 233.339,50 € administrativni bremen.
Znotraj povprečnega namestitvenega obrata predstavlja najbolj obremenjujočo administrativno
aktivnost: Prijava aktivnosti Policiji RS (AA 1.3). Le-ta predstavlja 33,31 % celotnih
administrativnih stroškov oziroma administrativnih bremen. Druga najbolj obremenjujoča
administrativna aktivnost znotraj IO 1 je Prijava aktivnosti SURS-u (AA 1.2), ki znaša 28,79 %
celotnih administrativnih stroškov oziroma administrativnih bremen. Sledi ji administrativna
aktivnost Prijava aktivnosti občini (AA 1.1), ki zajema 19,31 % vseh administrativnih stroškov
danega primera: Prijava turista/gosta namestitvenega obrata. Najmanj stroškov pa celotnim
administrativnim stroškom prinašata administrativni aktivnosti AA 1.4 in AA 1.5 (Prijava
aktivnosti LTO in Prijava aktivnosti DURS-u), ki znašata 11,12 % (AA 1.4) in 7,47 % (AA 1.5).
Prijava gosta Policiji RS je aktivnost, ki prinaša največji delež administrativnih stroškov in
bremen, a je tu potrebno upoštevati, da gre za postopke, ki se izvajajo dnevno. Tudi prijava
aktivnosti LTO se izvaja dnevno, vendar ima izdatke le LTO (in ne sam namestitveni obrat),
zato je delež administrativnih stroškov manjši v primerjavi s prijavo aktivnosti Policiji RS.
Na predpostavki, da bi AA 1.5 izvajali dnevno, bi dobili krepko večji delež administrativnih
stroškov v primerjavi z administrativnimi stroški oziroma bremeni prijave aktivnosti Policiji RS.

3.0 PREDLAGANE SPREMEMBE IN POENOSTAVITVE
Možne poenostavitve Zakona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Uradni list RS, št.
2/2004), Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb (Uradni list RS, št. 9 / 2001) in Zakon o
pospeševanju turizma – ZPT (Uradni list RS, št. 57 / 1998:
•
-

Preveč administracije in poročanja raznim institucijam:
razmisliti o možnosti enkratnega poročanja (Policiji RS), od koder se potem črpajo
administrativni viri – s tem zmanjšanje vseh izdatkov
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