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SMERNICA ZA POTRDITEV VIŠINE VSTOPNINE V ZVEZI Z UREDITVIJO
NARAVNE VREDNOTE, ZAVAROVANEGA OBMOČJA ALI NJEGOVEGA DELA ZA
OGLEDOVANJE IN OBISKOVANJE

Ljubljana, julij 2020

Smernico je pripravil Sektor za ohranjanje narave, Direktorat za okolje, MOP, v sodelovanju z
upravljavci zavarovanih območij (JZ TNP, RP Škocjanske jame in NR škocjanski zatok) in
Zavodom RS za varstvo narave

I.
Drugi odstavek 149. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20, v
nadaljnjem besedilu: ZON) določa, da ima fizična ali pravna oseba, ki uredi naravno vrednoto,
zavarovano območje ali njegov del za ogledovanje in obiskovanje, pravico zaračunavati
vstopnino. Višina vstopnine zajema praviloma povrnitev stroškov za ureditev naravne vrednote,
zavarovanega območja ali njegovega dela za ogledovanje in obiskovanje in jo na predlog osebe
iz prvega odstavka tega člena potrdi minister, višino vstopnine za naravno vrednoto,
zavarovano območje ali njegov del lokalnega pomena pa pristojni občinski organ.
Namen te smernice je podati usmeritve za oblikovanje in potrditev vstopnine oziroma
podrobneje opredeliti, kaj spada med stroške, ki jih lahko zajema višina vstopnine (v nadaljnjem
besedilu: upravičeni stroški).
II.
Upravičeni stroški zajemajo stroške:
1. ureditve naravne vrednote (to je vzpostavitve infrastrukture, npr. poti, galerij, lestev, jeklenic,
zaščitnih mrež, varnostnih ograj, oznak, naprav, objektov, na delu narave in na območju
dostopa do dela narave od ceste ali parkirišča, ali s poti, ki je urejena na podlagi drugih
predpisov (npr. planinske poti ipd.) ter v zračnem prostoru nad delom narave) v višini letnih
amortizacijskih stroškov preteklega obdobja, in
2. druge upravičene stroške:
- vzdrževanja ureditve (infrastrukture),
- izvajanja rednih aktivnosti za prehodnost, varnost, čistost in podobno,
- vodenja najav, spremljanja in usmerjanja obiskovanja ter prilagajanja obiskovanja nosilni
zmogljivosti, vključno z nakupom, namestitvijo in vzdrževanjem naprav za ta namen,
- pobiranja vstopnine, nakupa, namestitve in upravljanja naprav za ta namen, pri čemer
stroški dela za pobiranje vstopnine znašajo manj kot polovico celotnih upravičenih stroškov
iz prejšnje točke,
- zavarovanja obiskovalcev, dejavnosti in ureditve (infrastrukture).
Med upravičene stroške ne sodijo stroški, ki so bili pokriti iz javnih, evropskih ali mednarodnih
sredstev.
Višina upravičenih stroškov vstopnine naj bo sorazmerna in primerljiva z višino stroškov, ki jih
za podobne ureditve namenjajo izvajalci javnih služb za upravljanje zavarovanih območij,

III.
Višina vstopnine je lahko največ tolikšna, da zagotavlja povrnitev upravičenih stroškov.

Višina vstopnine se opredeli za določeno obdobje (enega ali več let), na posameznega
obiskovalca, pri čemer se lahko strukturira glede na starost obiskovalcev, posameznike oziroma
družine/skupine, letni čas in druge okoliščine.

Višina vstopnine na posameznega obiskovalca se za tekoče obdobje oblikuje tako, da se
načrtovani upravičeni stroški, zmanjšani oziroma povečani za presežek oziroma primanjkljaj
zbranih vstopnin (prihodkov) preteklega obdobja, delijo s povprečnim številom obiskovalcev
zadnjega obdobja. Pri izračunu se upošteva strukturo obiskovalcev. Prva vstopnina se oblikuje
tako, da se načrtovani upravičeni stroški delijo s pričakovanim številom obiskovalcev.

Ne glede na prejšnje odstavke se pri določanju in potrjevanju vstopnine leto 2020 ne upošteva.

IV.
Fizična ali pravna oseba predlogu za potrditev višine povračila priloži dokazila, zlasti pa
dokazila o:
o številu obiskovalcev preteklega obdobja,
o prihodkih iz zaračunanih vstopnin preteklega obdobja,
o izvedenih ureditvah (vzpostavitvi infrastrukture), vzdrževanju in vseh drugih
aktivnostih, katerih stroški se v povezavi z drugim odstavkom 2. sklopa štejejo
za upravičene ter odhodkih v zvezi s temi (knjigovodski izpisi, računi, poročila),
o načrtovanih ureditvah (vzpostavitvi infrastrukture), vzdrževanju in vseh drugih
aktivnostih, katerih stroški se v povezavi z drugim odstavkom 2. sklopa štejejo
za upravičene, vključno s finančno oceno pričakovanih stroškov (ocenjenimi na
podlagi predračunov ter prognoz na podlagi poročila iz preteklega leta).

