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OBČINA TRZIN 
Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 27-11/2018 
Datum: 31.05.2018 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
 
ZADEVA:      ODLOK O TURISTIČNI TAKSI – druga obravnava 

 
Namen:        Obravnava in sprejem predloga Odloka o turistični taksi v drugi obravnavi 
 
Pravna podlaga: 

13., 17. in 50. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v 
nadaljevanju ZSRT-1) in 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) 
 

PREDLAGATELJ: g. Peter Ložar, župan 
 
POROČEVALKA NA SEJI: ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun 
 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA:   
 
Občinski svet Občine Trzin je na 26. redni seji, dne 25.04.2018 obravnaval in sprejel predlog Odloka o 
turistični taksi v prvi obravnavi ter ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo ter naložil 
predlagatelju, da ob pripravi predloga za drugo obravnavo izpelje javno razpravo, ki je potekala od 
26.04.2018 do 28.05.2018.  
 
V času javne razprave Občina Trzin ni prejela pisne pripombe občana na predlog Odloka o turistični 
taksi.  
 
Predlagamo amandma, s katerim iz prvega odstavka petega člena črtamo besedo lahko, saj področni 
zakon izrecno določa, da se evidenca vodi na podlagi knjig gostov. V vseh ostalih členih se odlok v 
primerjavi s prvim branjem ne spremeni. 
 
Predlagani odlok določa višino turistične takse v občini Trzin in posledično tudi višino promocijske 
takse, ki jo bodo morali od 1.1.2019 v imenu in za račun občine pobirati in odvajati nastanitveni obrati. 
Za vsa ostala določila v zvezi s turistično takso (zavezanci, oprostitve, postopek pobiranja in odvajanja 
takse, evidentiranje plačila takse in nakazovanje takse) se uporablja neposredno ZSRT-1. Turistična 
taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 EUR.  Enako višino turistične takse na osebo na dan 
predvideva tudi predlog odloka o turistični taksi Občine Mengeš, Občine Lukovica ter Občine Domžale. 
Predlog turistične takse za občino Komenda in občino Vodice znaša 0,8 eura za prenočitev na osebo na 
dan.   
 
FINANČNE POSLEDICE:  
Turistična taksa predstavlja namenski prihodek proračuna. V občini Trzin so trenutno registrirani trije 
nastanitveni obrati. V letu 2017 je bilo na območju občine opravljenih 345 nočitev, kar predstavlja 
prihodek v višini 438,15 EUR. V kolikor bo sprejeta predlagana višina turistične takse in ob 
predpostavki, da bodo nočitve ostale na isti ravni kot v letu 2017, to pomeni znižanje prihodkov v 
občinski proračun iz naslova turistične takse za 5,5 %. Promocijska taksa, ki se bo začela pobirati s 
1.1.2019 pa se bo v celotni višini odvajala Slovenski turistični organizaciji (STO). 
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Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi določil 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06), na 27. redni seji dne 20.06.2018 sprejel: 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 27. redni seji dne 20.06.2018 obravnaval in sprejel predlog Odloka o 
turistični taksi v predlaganem besedilu.  
 
 

 
 
Številka: 27- 11 /2018                  ŽUPAN: 
Datum: 20.06.2018              Peter Ložar l.r. 
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ŽUPAN 
 
Občinskemu svetu 
Občine Trzin 
 
 
Zadeva: Amandma k predlogu Odloka o turistični taksi 
 
Amandma št. 1 k 5. členu (evidenca turistične takse): 
V prvem odstavku se črta beseda »lahko« tako, da se besedilo odstavka glasi: 
» (1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in 
kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi na 
podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.« 
 
Obrazložitev: V odloku je določeno, da se evidenca lahko vodi glede na podlagi knjige gostov, medtem 
ko 19. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma izrecno določa, da se evidenca vodi na podlagi knjige 
gostov. 
                                                                   
                                                                                                                  Župan Občine Trzin 
                                                                 Peter LOŽAR, l.r.                                                                   
                                                                                                                
 

PREDLOG ODLOKA Z AMANDMAJI 

Na podlagi določil 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) 
in 18. člena Statuta Občine (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 27.redni seji, dne 20.06.2018 sprejel: 

O D L O K 
o turistični taksi 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina) 
 
(1) S tem odlokom se v občini Trzin določa višina turistične in promocijske takse, način plačevanja 

turistične in promocijske takse, način vodenja evidence turistične in promocijske takse ter nadzor 
nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev za plačilo turistične takse. 

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine Trzin. 
 

2. člen 
(pomen izrazov) 

 
Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku imajo enak pomen kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja 
turizma. 
 

II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
 

3. člen 
(višina turistične takse) 

 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 eurov, na osnovi slednje znaša 
promocijska taksa 0,30 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 eurov na osebo na dan.  
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(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 
odstotkov, le-ta znaša 0,60 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska 
taksa 0,15 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,75 eurov na osebo na dan. 
 

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
 

4.  člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 

 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega odloka zavezanci nakažejo 
na poseben račun Občine Trzin in na predpisan način, ki je objavljen na spletni strani Občine Trzin, do 
25. dne v mesecu za pretekli mesec.  
 

IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
 

5. člen 
(evidenca turistične takse) 

 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in 

kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko 
vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.  
 

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še: 
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta, 
- skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta; 
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog 

oprostitve. 
 

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v 
fizični ali elektronski obliki.  
 

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje 
zadnji dan njegovega prenočevanja. 
 

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.  
 

V. NADZOR 
 

6. člen 
(nadzor) 

Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, kot občinski inšpekcijski organ.  

Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila 4. in 
5. člena tega odloka, odredi, da se ugotovljene nepravilnosti, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa 
lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti. 

 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
7. člen 

(prenehanje veljavnosti predpisov) 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Trzin (Uradni vestnik 
OT 10/11). 
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8. člen 
(uveljavitev nove promocijske takse) 

 
Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse se začne izvajati 1. januarja 2019. 
 
 

9. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta odlok začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 

 
Številka: 27-11/2018                  Občina Trzin:  
Datum:  20.06.2018                  Župan Peter Ložar 
 
 
 

 

 

 
 


