
TUTA - Obračunavanje pavšalnih turističnih taks

Spletna aplikacija TUTA je namenjena izdelavi odmernih 
odločb za pavšalne turistične takse skladno z občinskim 
odlokom  o turističnih taksah:

• Podpira vodenje seznama stanovanj oz. 
počitniških hiš (delov zgradbe), katerih lastniki 
nimajo stalnega bivališča v občini ter vodenje 
seznama zavezancev za plačilo oz. njihovih 
skrbnikov. 

• S podatki iz registra TUTA izdelamo obračun 
pavšalnih turističnih taks ter izpišemo odločbe.

• Pripravimo lahko datoteko s podatki za prenos v 
tiskarno, kjer nato masovno natisnejo odločbe 

skupaj s plačilnimi nalogi 
• Sami lahko izdelamo izpise posameznih odločb oz. nadomestnih odločb (npr. ob 

reševanju reklamacij ipd). 
• Pred izpisom odločb na osnovi izdelanih obračunov lahko tudi pripravimo podatke o 

bremenitvah za prenos podatkov v finančni paket, za finančno spremljanje.

Za uporabo spletne aplikacije potrebujete le spletni brskalnik in nameščeno podporo za Javo.

Osnovne funkcionalnosti aplikacije so:
• Deli zgradb (tu vzdržujemo podatke za obračun pavšalnih turističnih taks za izbrano 

stanovanje)

• Stranke (tu vzdržujemo podatke o vsaki stranki, ki je zavezanec za plačilo pavšalne 
turistične takse)

• Odločbe (tu imamo pregled nad vsemi že izdelanimi obračuni, odločbe je možno 
izdelati masovno kakor tudi posamične nadomestne odločbe na osnovi 
predpripravljene predloge)

• Bremenitve (pred izpisom odločb je potrebno pripraviti še preostale podatke, ki so 
pomembni za ustrezno evidentiranje plačil skladno s Pravilnikom o podračunih ter 
načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ti podatki se 
lahko nato uporabijo tudi pri izvozu podatkov za prenos v finančni paket)

• Skrbniški naslovi (tu beležimo naslove za dostavo odločb v primerih, če so le ti 
različni od stalnega naslova zavezanca (npr. če zavezanec želi prejeti odločbo na 
drugi naslov, če naj se dostavi neki drugi osebi ali skrbniku - banki, ipd)
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Slika 1: prikaz nabora možnosti vodenja evidenc v aplikaciji TUTA

Priprava masovnega letnega obračuna 
V meniju "Akcije" so podprte akcije povezane z masovno izdelavo letnih obračunov: 

1. masovna izdelava odločb - iz pripravljenih podatkov za obračun TUTA se izdelajo 
obračuni za vse zavezance, katerim odločbe še niso bile izdane, 

2. potrditev izdelanih odločb - vsem izdelanim odločbam hkrati spremenimo status iz 
»pripravljena« v »izdana«, 

3. izdelava bremenitev za vse izdelane odločbe, 
4. masovni izpis odločb - pri opciji "Za tiskarno" se izdela datoteka z vsemi potrebnimi 

podatki za tisk in kuvertiranje odločb s pripadajočimi plačilnimi nalogi. Uporabnik nato 
datoteko po e-pošti dostavi v tiskarno; pri opciji "Posamezni dokumenti" se izdelajo 
ločene datoteke tipa rich text format, kjer je vsaka dokončno oblikovana odločba, ki jo 
nato izpišemo na tiskalnik in sami pošljemo zavezancu. 
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Slika 2: prikaz akcij za pripravo masovnega letnega obračuna pavšalne turistične takse občine

Slika 3: prikaz izdanih odločb

Dodatne informacije:
Splet: www.3-port.si
e-naslov: prodaja@3-port.si
Telefon: 05- 611-7000 
Kontaktne osebe: Tanja, Elimir
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