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UVOD 
 
V letošnjem letu je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list 
RS, št. 13/18), ki še naprej ohranja turistično takso kot namenski vir za financiranje 
spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja, oziroma za opravljanje dejavnosti 
in storitev v javnem interesu. Taksa se po novem določa v nominalnem znesku in sicer je z 
zakonom omejena do višine 2,5 evra. Trenutno veljavni odlok določa takso še v višini 10 
točk, kar znese 1,15 evra in se v novem odloku zaokrožuje na 1,20 evra. Poleg turistične 
takse zakon uvaja še novo promocijsko takso, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje 
trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije. Promocijska taksa se obračuna 
poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.  
Zakon taksativno navaja tudi osebe, ki so oproščene plačila turistične in posledično 
promocijske takse ter osebe, ki plačujejo polovični znesek. Občina lahko s svojim predpisom 
dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila takse. Predlagani odlok 
dodatnih oprostitev ne vsebuje.  
Predlog odloka je bil posredovan v javno obravnavo. Do postavljenega roka 13.06.2018 ni 
prispela nobena pripomba ali predlog. 
V času javne obravnave je bil predlog odloka usklajevan še z organom skupne občinske 
uprave medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, zato je predlog, ki je bil dan v prvo 
obravnavo, delno spremenjen. V naslov odloka je dodana še promocijska taksa, iz odloka pa 
sta črtana 4. člen (nadzor nad izvajanjem odloka) in 5. člen (kazenske določbe). Nadzor in 
kazenske določbe so dodani v 6. člen, ki opredeljuje neposredno uporabo zakona za zadeve, 
ki niso posebej opredeljene v predlaganem odloku. 

 
 
FINANČNE POSLEDICE 
 
V lanskem letu se je v občinski proračun nateklo 7.413 EUR turistične takse, za letošnje leto 
predvidevamo, da bo znesek nekoliko višji, predvsem zaradi povečanega števila sobodajalcev 
na območju občine. Po uveljavitvi tega odloka bo v primerjavi z lanskim priliv takse višji za 
2.255,96 EUR. Od tega zneska bo državi odvedena promocijska taksa v znesku 1.933 EUR, 
tako da bo neposredno v proračunu priliv z naslova turistične takse višji za 322 EUR. 
 
 

BESEDILO ODLOKA  

 
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 
13/18) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 
50/14, 85/16 in 7/17-popr.) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji ___ seji dne 
_________ sprejel naslednji 

 



 
 

ODLOK 
o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica  

 
 

1. člen 
(splošna določba) 

S tem odlokom se določa višina in način nakazovanja turistične in promocijske takse v Občini 
Žirovnica. 
  

2. člen 
(višina turistične in promocijske takse)  

Višina turistične takse na območju Občine Žirovnica za prenočitev na osebo na dan znaša 
1,20 evra. Na to osnovo se obračuna promocijska taksa v višini 25 odstotkov od turistične 
takse, kar znaša 0,3 evra. Skupna višina obeh taks znaša 1,50 evrov na osebo na dan. 
 
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v 
višini 50 odstotkov, turistična taksa znaša 0,60 evra za prenočitev na osebo na dan. Na to 
osnovo se obračuna promocijska taksa v višini 25 odstotkov od turistične takse, kar znaša 
0,15 evra. Skupna višina obeh taks znaša 0,75 evra na osebo na dan. 
 

3. člen 
(nakazovanje turistične in promocijske takse) 

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in 
kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžni nakazati turistično in promocijsko 
takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na račun Turistična taksa Občine Žirovnica SI56 
0139 2592 3206 238. 

 
4. člen 

(neposredna uporaba zakona) 
Za ostala področja, ki zadevajo turistično takso (oprostitve, postopek pobiranja, evidentiranje 
plačila, posledice neplačila, nadzor in kazenske določbe) ter niso opredeljena v tem odloku, 
se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). 

5. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisa) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 17/00). 

 
6. člen 

(končna določba) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 01.01.2019.  
 
Številka: 007-0002/2018 
Datum:  
 Župan  

Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar  

 

 
 
 
 



 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
K 1. členu: V splošnih določbah je določena vsebina odloka, na katero napotuje zakon o 
spodbujanju razvoja turizma. 
K 2. členu: V predlogu odloka se višina turistične takse v primerjavi s sedaj veljavno (1,15 
evra) le zaokrožuje na 1,20 evra, predvsem zaradi lažjega izračuna polovične in promocijske 
takse s strani zavezancev za plačilo, kar je tudi v skladu s priporočili Skupnosti občin 
Slovenije. Višji znesek takse ni predlagan, ker na proračun občine ni pomembnega vpliva, 
prav tako pa gostov ne želimo dodatno obremeniti. 
K 3. členu: Za nakazovanje obeh taks se uporablja poseben račun občine Turistična taksa, na 
katerega morajo zavezanci odvajati taksi do 25. v mesecu za pretekli mesec. 
K 4. členu: Ker Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) podrobno ureja področje 
oprostitev, postopek pobiranja, evidentiranje plačila, posledice neplačila, nadzor in kazenske 
določbe, to ni potrebno urejati v odloku. 
K 5. in 6. členu: Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sedaj veljavni odlok, nov pa začne 
veljati 01.01.2019, ko se v skladu z zakonom uveljavi tudi plačevanje promocijske takse. 
  
 
Glede na navedeno predlagam na podlagi 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, 
št. 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17-popr.), da občinski svet odlok obravnava 
in sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
Sprejme se Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Žirovnica v prvi 
obravnavi. 
 
Številka: 007-0002/2018 
Datum:  13.06.2018 
 
 
Pripravila: 
Monika KUSTERLE, univ.dipl.prav. 

Leopold POGAČAR  
ŽUPAN 

 

                      


