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OSNUTEK 
 
Na podlagi 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 27. 
člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ------- seji dne -------------- sprejel 
 
 
 

O D L O K 
o določitvi višine turistične takse 

 
1. člen 

 
S tem odlokom se določa višina turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike 
Slovenije in tujci za uporabo storitev prenočevanja v nastanitvenih objektih na območju 
Mestne občine Ljubljana. 
 

2. člen 
 
Višina turistične takse za nastanitvene objekte je 11 točk, razen za sobe sobodajalcev, za 
katere je 5,5 točk. 
 

3. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi višine turistične takse 
(Uradni list RS, št. 13/99). 
 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Števika:   
Ljubljana, dne     
 
                               

   Župan 
Mestne občine Ljubljana 

    Zoran Janković  
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OBRAZLOŽITEV 
 

Odloka o določitvi višine turistične takse 
 
Pravna temelja 
za sprejem Odloka o določitvi turistične takse (v nadaljevanju: odlok) sta: 
- 26. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004), ki določa, da 
višino turistične takse določa občina in 
- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo), ki med drugim določa pristojnost Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, da 
sprejema odloke in druge akte. 
 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben 
Za spodbujanje razvoja turizma Mestna občina Ljubljana namenja tudi prihodke iz naslova 
turistične takse. Turistična taksa je v celoti namenski prihodek občine, ki je namenjen za 
izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu  na področju spodbujanja razvoja turizma 
za: informacijsko turistično dejavnost (informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe 
informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 
sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo 
pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije), spodbujanje razvoja 
celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, trženje celovite turistične ponudbe na 
ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, 
organizacijo in izvajanje prireditev, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za 
pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki se v turističnem območju 
brezplačno nudijo turistom. 
 
To področje je že bilo urejeno z Odlokom o določitvi višine turistične takse (Uradni list RS, 
št. 13/99), vendar je zaradi spremembe zakonodaje in terminologije v Zakonu o spodbujanju 
turizma bilo potrebno pripraviti nov odlok. 
 
Ocena stanja 
Pričakovano višino priliva turistične takse lahko izračunamo na osnovi pričakovanega števila 
nočitev na območju MOL. V Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije 
Ljubljana za obdobje 2007 – 2013, ki ga je MS MOL sprejel v letu 2007, je opredeljeno 
pričakovano število realiziranih nočitev za to obdobje. Za leto 2007 je bilo načrtovano 
650.000 nočitev. Dejansko je bilo v letu 2007 realiziranih 707.301 nočitev, torej 8,8 % več 
kot je bilo načrtovano. Višina turistične takse je 1,0098 EUR/ osebo/ nočitev, obstajajo pa 
kategorije, ki so po zakonu v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Višina 
sredstev iz naslova turistične takse, ki so se v letu 2007 natekla, je znašala 832.064 €. Znesek 
vključuje tudi prenos iz leta 2006.  
 
Poglavitne rešitve 
Z odlokom se določa višina turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in 
tujci za vsak dan bivanja v nastanitvenih objektih na območju Mestne občine Ljubljana. 
Nastanitveni objekti po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma so: hotel, motel, penzion, 
gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, 
planinski dom, planinska koča, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba 
za oddajanje, privez v turističnem pristanišču in drugi objekti, ki so namenjena za 
prenočevanje. Za nastanitvene objekte je predlagana višina turistične takse 11 točk, razen za 
sobe sobodajalcev, kjer je predlagana višina turistične takse 5,5 točk. 
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Enaka višina turistične takse je bila že določena z Odlokom o določitvi višine turistične takse 
(Uradni list RS, št. 13/99). S sprejetjem predlaganega odloka preneha veljati prejšnji odlok. 
 
Ocena finančnih posledic 
S sprejetjem predlaganega odloka ne bo sprememb glede priliva sredstev iz naslova turistične 
takse v proračun Mestne občine Ljubljana, saj ostaja višina turistične takse enaka kot doslej.  
 
 
Pripravila:  
Gorazd Maslo 
Jelka Žibert 
 
 
 
                                                                                          Oddelek za gospodarske  
                                                                                             dejavnosti in promet 
                                                                                                     Načelnica 
                                                                                                 Rudolfa Ciuha                                   
 

 4


	Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 
	                 
	 
	 
	Številka: 322 – 279/2008 - 1 

