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Številka: 322-26/2018-1 

Datum: 20. 3. 2018 
 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

 

PRIPRAVIL:     Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

   Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet  

 

ZUNANJI 

STROKOVNJAK:                    - 

 

NASLOV:  Predlog Odloka o določitvi turistične takse v Mestni občini 

Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

 

 

POROČEVALCI: David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet 

 Dragan Raonić, podsekretar Oddelka za gospodarske dejavnosti 

in promet  

mag. Jasna Tušar, podsekretarka Oddelka za gospodarske   

dejavnosti in promet 

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:              Odbor za finance 

 

PREDLOGA  SKLEPOV:    

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o določitvi turistične takse v 

Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi turistične takse v 

Mestni občini Ljubljana. 

 

   Župan 

                                          Mestne občine Ljubljana 

             Zoran Janković 

 

 

Priloga:  

- predlog odloka z obrazložitvijo 
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PREDLOG 
 

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 

13/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 

besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na  … seji … sprejel 

 

 

O D L O K 

o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana 

 

 

 

1. člen 

 

Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki 

prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Mestne občine Ljubljana. 

 

 

2. člen 

 

(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 2,50 eura. 

 

(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25% zneska turistične 

takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, začne pobirati 1. januarja 2019.     

 

 

3. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi višine turistične takse (Uradni list 

RS, št. 14/09).  

 

 

4. člen 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. maja 2018. 

 

Številka:   

Ljubljana,  

 

              Župan 

              Mestne občine Ljubljana 

              Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Odloka o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana  

 

 

1. Pravni temelj 

 

Za sprejem predloga Odloka o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: predlog odloka) predstavljajo pravno podlago naslednji predpisi:  

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljnjem besedilu: ZSRT-

1), ki v prvem odstavku 17. člena določa, da občina določi turistično takso v znesku do 2,50 

eura. 

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 

27. členu med drugim določa pristojnost Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu: mestni svet), da sprejema odloke Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: MOL). 

 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben ter ocena stanja 

 

Veljavni odlok, ki ureja turistično takso na območju MOL, je bil sprejet v letu 2009. 

 

Predlog odloka je pripravljen iz razloga, ker je veljavni odlok potrebno uskladiti z ZSRT-1, ki v prvem 

odstavku 50. člena določa, da občine uskladijo splošne akte, s katerimi določajo turistično takso s tem 

zakonom najkasneje v treh mesecih po uveljaviti zakona. 

 

Skladno z novim ZSRT-1 občine določijo turistično takso v znesku do 2,5 eura. Prav tako se je z 

novim zakonom zmanjšal nabor oprostitev plačila turistične takse in tako dopušča občinam, da v 

svojih predpisih, skladno z lokalnimi turističnimi politikami, strategijami in posebnostmi določijo 

osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila. Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna 

poleg turistične takse in znaša 25% zneska turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja 

promocijske takse začne veljati 1. 1. 2019. 

  

Na podlagi veljavnega Odloka o določitvi višine turistične takse (Uradni list RS, št. 14/09) znaša 

višina turistične takse za nastanitvene objekte 11 točk, razen za sobe sobodajalcev, za katere znaša 5,5, 

točk. Na podlagi Sklepa o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/14) znaša 

vrednost točke turistične takse od 1. januarja 2015 0,115 eura. Torej znaša višina turistične takse za 

nastanitvene objekte 1,265 eura in za sobe sobodajalcev 0,6325 eura. 
 

V letu 2017 je bilo na območju MOL po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 1.486.144 

nočitev. Kar pomeni, da je bilo iz tega naslova v letu 2017 pobrano za 1.653.560,26 eurov turistične 

takse, pri čemer je potrebno upoštevati določene kategorije oseb, ki so po ZSRT-1 oproščene plačila 

turistične takse. 

 

 

3. Poglavitne rešitve 

 

Predlog odloka skladno z ZSRT-1 določa novo višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani 

Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju MOL. Skladno s šesto 

alinejo 2. člena ZSRT-1 je nastanitveni obrat hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in 

apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji 

z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter vsak drug objekt za nastanitev turistov. 

 

Za vse nastanitvene obrate (tudi za prostore sobodajalcev) je predlagana turistična taksa v višini 2,50 

eura. Poleg turistične takse se skladno z drugim odstavkom 17. člena ZSRT-1 obračuna tudi 

promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse. Tako bi turistična in promocijska 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1066
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taksa skupaj na območju MOL od 1. 1. 2019, ko se prične s pobiranjem promocijske takse, znašala 

3,125 eura. 

 

Višina turistične takse za nastanitvene obrate se je po predlogu odloka povečala za 1,235 eura oziroma 

za 98 % in za sobodajalce za 1,8675 eura oziroma za 295 %, kar pomeni da se bo prihodek MOL iz 

tega naslova povečal. 

 

Predlagani dvig turistične takse je nujen, saj bo le tako mogoče zagotoviti dodatna sredstva za 

spodbujanje razvoja turizma, kar je nujno za doseganje razvojnih ciljev in projektov, opredeljenih v 

Strategiji razvoja turistične destinacije Ljubljana 2014-2020, ki jo je sprejel Mestni svet MOL na 31. 

seji z dne 20. 1. 2014. Razvoj v strateškem obdobju 2014–2020 temelji na kvalitativni rasti. Turistična 

destinacija Ljubljana postaja destinacija z visoko kakovostno ponudbo kulturnih in športnih doživetij 

ter idealna za poslovna srečanja. Glavni turistični proizvodi po motivih prihoda so: Ljubljana kot 

mesto za aktivna in romantična doživetja, mesto za odkrivanje Slovenije in bližnjih turističnih atrakcij 

ter mesto za odlična poslovna srečanja. Zastavljene strateške cilje deležniki dosegajo z uresničevanjem 

strategije skozi šest temeljnih politik in 13 operativnih ciljev, ki vsebujejo 65 ukrepov, potrebnih za 

dvig konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljana. Sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so predvidene 

v Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, se vsako leto 

zagotavlja iz proračuna MOL iz namenskih sredstev za financiranje spodbujanja razvoja turizma na 

ravni turističnega območja, delno tudi iz trženjskih aktivnosti Turizma Ljubljane in občasno s 

sofinanciranjem skupnih aktivnosti zainteresiranih deležnikov. 

 

 

4. Sodelovanje javnosti 

 

Na podlagi četrtega odstavka 51. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: poslovnik) bo javnost lahko k 

predlogu odloka podala morebitne pripombe in predloge. 

 

 

5. Ocena finančnih in drugih posledic odloka  

 

Sprejem odloka bo prinesel pozitivne posledice za prihodke proračuna MOL. Ocenjujemo enkrat višji 

prihodek na leto iz naslova turistične takse. Ocena temelji na podatkih, ki izhajajo iz zneska pobrane 

turistične takse v letu 2017, ko je turistična taksa znašala 1,265 eura oz. 0,6325 eura in ob 

načrtovanem povečanju takse na 2,50 eura. 

 

Z uveljavitvijo odloka se bo povečal obseg dela v Mestni upravi MOL zaradi opravljanja novih nalog, 

ki jih nalaga ZSRT-1, gre za pobiranje in odvajanje turistične in promocijske takse (pravne osebe 

javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 

turiste na prenočevanje nakazujejo na poseben račun občine poleg pobrane turistične takse tudi 

promocijsko takso, ki je namenjena za izvajanje nalog javne agencije, ki opravlja dejavnost nacionalne 

turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije), izdajo 

plačilnih nalogov, če turistična in promocijska taksa ne bo plačana, in postopke v zvezi s prisilno 

izterjavo neplačane turistične in promocijske takse preko pristojnega davčnega organa. 

 

Prihodki od turistične takse so skladno z ZSRT-1 namenjeni za načrtovanje, organiziranje in izvajanje 

politike spodbujanja razvoja turizma, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, trženje 

celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične 

infrastrukture, urejanje, čiščenje in obnovo površin in turistične infrastrukture namenjene turistom, 

ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter druge 

storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. Sredstva se usmerjajo tudi v 

bogatitev programa prireditev in promocijo novih turističnih produktov. S tem se bo lahko zagotavljala 

višjo kakovost bivanja za meščane in polne izkušnje za obiskovalce, kar je v skladu s trajnostno 

usmeritvijo prestolnice. 
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6. Predlog za sprejem akta po hitrem postopku 

 

Glede na to, da je potrebno veljavni odlok uskladiti z ZSRT-1 najkasneje v treh mesecih po uveljaviti 

tega zakona, to je do 15. 6. 2018, predlagamo, skladno s tretjo alinejo tretjega odstavka 122. člena 

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 

besedilo), da mestni svet sprejme odlok po hitrem postopku. 

 

Ljubljana, marec 2018 

 

Pripravila: 

mag. Jasna Tušar 

 

                                                                                          Sekretar - vodja oddelka 

                                                                                           David Polutnik 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20160967

