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Zadeva: Oprostitev plačila turistične takse 
  

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za odgovor. 

 

V Ljubljani, ki se ponaša z nazivom univerzitetno mesto, deluje 22 fakultet in 3 akademije. 

Registriranih je 37.282 študentov in študentk, v 36 dijaških in študentskih domovih pa je na voljo le 

10.629 postelj. Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025 s podnaslovom »Ljubljana –

mesto mladih za mlade« potrjuje, da se v Ljubljani zavedamo, kako pomembna je skrb za mlade.  

Študentje in študentke zaradi pomanjkanja postelj v študentskih domovih, v zadnjih letih pa tudi 

zaradi množičnega oddajanja nepremičnin za kratkoročni najem prek spletnega portala AirBnB ne 

morejo več sami reševati stanovanjskega problema in najemati stanovanj oziroma sob, saj so 

najemnine poletele v nebo. 

Posledica pomanjkanja študentskih postelj je tudi situacija, v okviru katere so si številni študentje in 

študentke primorani poiskati nastanitev v mladinskih hotelih oziroma hostlih. Tam dneve, tedne in 

celo mesece čakajo na ustrezno namestitev v študentskih domovih ali pri zasebnih ponudnikih. 

Čeprav v mestu niso turisti, pa morajo plačevati turistično in promocijsko takso, saj bivajo v 

turističnih objektih. Mesečno jih to stane približno 60 EUR (2,5 EUR turistične takse dnevno + 25 % 

promocijske takse).  

18. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma določa izjeme, torej osebe oziroma skupine oseb, ki 

so oproščene plačila turistične takse. Med drugim so na podlagi tega člena plačila takse oproščeni 

študentje in študentke, ki so v Sloveniji oziroma Ljubljani na izmenjavi oziroma strokovni ekskurziji. 

Četrti odstavek istega člena omogoča občinam, da lahko s svojim predpisom dodatno določijo 

»osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse«. 

Odlok o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana ne določa dodatnih izjem, ki bi bile 

oproščene plačila turistične takse. V Svetniškem klubu Levica menimo, da bi morali biti študentje in 

študentke ljubljanske univerze ter drugih višje- in visokošolskih zavodov v Ljubljani oproščeni 

plačila takse na podlagi predloženega veljavnega potrdila o vpisu. Pristojne organe na MOL 

pozivamo, naj pristopijo k reševanju problema in ustrezno spremenijo omenjeni odlok ter tako 

dokažejo, da je Ljubljana resnično univerzitetno mesto, ki skrbi za perspektivne mlade prebivalke in 

prebivalce. 

 

 

Tovariški pozdrav,  

Urška Honzak,  

Svetniški klub Levica 


