
 

 
Številka: 007-0001/2018 
Datum:   18. 05. 2018 

 
 
ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE 
OBČINSKI SVET  
OBČINE MOKRONOG-TREBELNO 
 

ZADEVA: Odlok o turistični taksi v Občini Mokronog-Trebelno – prva obravnava 

 
Občinskemu svetu na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog-Trebelno in 72. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno (Uradni  list  RS,  št.  66/10-UPB) posredujem v 
obravnavo Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Mokronog-Trebelno.  
Občinskemu svetu predlagam, da omenjeni odlok obravnava in sprejme oz. nanj poda pripombe. 
 
1. NASLOV ODLOKA 
ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO 
 
2. UVOD  
Predlog odloka daje pravno podlago za urejanje obračunavanja in odvajanja turistične in 
promocijske takse v občini Mokronog-Trebelno skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma 
(ZSRT-1). 
 
2.1. Opis razlogov za sprejetje novega odloka 
Skladno z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1) občine določijo 
turistično takso v znesku do 2,50 evra. ZSRT-1 je tudi zmanjšal nabor oprostitev plačila turistične 
takse in 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 obračunane turistične 
takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. januarja 2019. 
 
2.2. Ocena stanja na področju, ki se ureja 
Na podlagi obstoječega Odloka o turistični taksi v občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 
32/13), ki temelji na predhodnem zakonu o spodbujanju razvoja turizma, je turistična taksa na 
območju občine Mokronog-Trebelno določena v višini 10 točk. Znesek turistične takse se je 
izračunal tako, da se je število točk pomnožilo z vrednostjo točke, ki jo je skladno z zakonom določila 
Vlada Republike Slovenije. Tako turistična taksa v občini Mokronog-Trebelno znaša 1,15 €. Iz 
naslova turističnih taks je v letu 2016 prihodek znašal 797,53 €, v letu 2017 1.373,21 €, v letu 2018 
pa znaša 280,03 €. 
 
2.3. Cilji in načela odloka 
Z odlokom se določata višina in način pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse z 
namenom ureditve področja turističnih taks.  

Odlok vsebinsko določa: 
- splošne določbe, 
- zavezance za plačilo turistične in promocijske takse, 
- višino turistične in promocijske takse, 
- oprostitev plačila turistične takse, 
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- postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, 
- vodenje evidence turistične in promocijske takse, 
- nadzor nad pobiranjem turistične in promocijske takse, 
- prehodne in končne določbe. 

 
2.4. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel odlok 
S sprejemom predlaganega odloka bodo nastale finančne posledice na proračun občine: 

- neposredne: strošek objave odloka v UL RS, 
- posredne: prihodki iz naslova turistične takse. 

Finančna sredstva iz naslova turistične takse predstavljajo prihodek proračuna Občine Mokronog-
Trebelno. Finančna sredstva iz naslova promocijske takse pa predstavljajo prihodek nacionalne 
turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije. 
Turistična taksa se bo zvišala iz predhodne vrednosti 1,15 € na 1,60 €,  skupna vrednost ob prištetju 
promocijske takse, ki znaša 25 % vrednosti turistične takse (0,40 €) bo znašala 2,00 €.  

 
3. PRAVNE PODLAGE 
Za sprejem predloga Odloka o turistični taksi v občini Mokronog-Trebelno predstavljajo pravno 
podlago naslednji predpisi: 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),  
- Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16),  
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
- Statut Občine Mokronog-Trebelno - UPB (Uradni list, št. 66/10). 
 
 
4. BESEDILO ODLOKA (v prilogi) 

Besedilo predloga Odloka o turistični taksi v Občini Mokronog-Trebelno je v prilogi. 

 

Na podlagi 76. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno župan Občine 
Mokronog-Trebelno določa kot predstavnico, ki bo sodelovala v obravnavah predloga odloka na 
sejah sveta, direktorico Občinske uprave, Mojco Pekolj.  
 
Glede na navedeno se predlaga, da Občinski svet dokument obravnava in sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Odlok o turistični taksi v Občini 
Mokronog-Trebelno v prvi obravnavi. 

 
 
 

ŽUPAN 
Anton Maver 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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predlog odloka 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, in 
30/18), 13., 17., 18. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 40. 
člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/2016) in 19. člena Statuta Občine 
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 - UPB), je Občinski svet  Občine Mokronog-Trebelno, 
na _______. redni seji dne, ________________ sprejel naslednji 
 

O D L O K 
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
Odlok o turistični taksi v občini Mokronog-Trebelno (v nadaljevanju: odlok) določa:  

- zavezance za plačilo ter višino turistične in promocijske takse,  
- oprostitve plačila turistične in promocijske takse, 
- način plačevanja turistične in promocijske takse, 
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,  
- nadzor in kazenske določbe.  

  
2. člen 

(pomen izrazov in uporaba) 

Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določa zakon, ki ureja spodbujanje 

razvoja turizma (v nadaljevanju: zakon). 

 
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
 

3. člen 
(zavezanci) 

 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju občine 
Mokronog-Trebelno, izven svojega stalnega prebivališča, uporabljajo storitve prenočevanja v 
nastanitvenem obratu (v nadaljevanju: turisti).  

4. člen 

  (plačilo) 

Turisti plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so 

jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen, če zakon ne 

določa drugače. 

 
III. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE  

 
5. člen 

(višina turistične in promocijske takse) 
 
Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 €, na osnovi slednje znaša promocijska 
taksa 0,40 €, skupna višina obeh taks znaša 2,00 € na osebo na dan.  

 
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 
odstotkov, le-ta znaša 0,80 € za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska 
taksa 0,20 €, skupna višina obeh taks znaša 1,00 € na osebo na dan. 
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IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 

 
6. člen 

(oprostitev plačila turistične takse) 
 
Poleg zavezancev, ki so skladno z določbami zakona oproščeni plačila turistične in posledično 

promocijske takse za prenočevanje, so oproščene plačila turistične in promocijske takse še: 

- osebe, ki prenočujejo v avtodomih na javnih parkiriščih za avtodome v občini Mokronog-

Trebelno, 

- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, 

ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF, 

- osebe do 18. leta in njihovi vodje oz. mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo 

društva oz. nevladne organizacije, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem 

interesu. 

 

Turistično takso v višini 50 % plačujejo: 

- osebe od 7. do 18. leta starosti. 

 

7. člen 
(razlog oprostitve plačila) 

 
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti razlog oprostitve iz 6. člena 
tega odloka vpisan v evidenci, kot je določena v 10. členu tega odloka. 
 

V. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
 

8. člen 
(pobiranje turistične takse) 

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, 

ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun 

Občine Mokronog-Trebelno, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan 

prenočevanja. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično in promocijsko takso za 

prenočitev  turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. 

9. člen 

(način odvajanja turistične in promocijske takse) 

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka osebe iz 8. člena 

tega odloka nakažejo na poseben račun Občine Mokronog-Trebelno, ki je objavljen na spletni strani 

Občine Mokronog-Trebelno, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. 

  
VI. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 

 
10. člen 

(evidenca turistične takse) 
 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, 
ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo skladno z zakonom voditi evidenco o turistični taksi.  
 
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še: 

- podatek o številu prenočitev posameznega gosta, 
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- skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta; 
- skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta; 
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan 

razlog oprostitve. 
 

Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.   
 

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

 
Za namen pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse, skupaj z drugimi podatki iz knjige 
gostov, osebe iz prvega odstavka tega člena poročajo preko spletne aplikacije skladno z določbami 
zakona, ki ureja prijavo prebivališča.  

 
VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 

 
11. člen 

(izvajanje nadzora) 
 
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse, vodenjem evidenc in 

poročanjem, opravlja pristojni medobčinski inšpekcijski organ skladno z zakonom. 

 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
12. člen 

(prenehanje veljavnosti predpisov) 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Mokronog-Trebelno 
(Uradni list RS, št. 32/13). 

 
13. člen 

(obračunavanje turistične takse) 

Znesek turistične takse, kot je določen v 5. členu tega odloka, se prične obračunavati s pričetkom 

obračunavanja promocijske takse skladno z zakonom, to je s 1. januarjem 2019. 

Do pričetka obračunavanja turistične takse v skladu s 5. členom tega odloka, se turistična taksa 

obračuna v znesku 1,15 € za nočitev na osebo. 

 
14. člen 

 (začetek veljavnosti) 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 007-0001/2018 
Datum:   _________. 2018                    
 
                                                                                                                                        Župan 

Občine Mokronog-Trebelno 
           Anton Maver   
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OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH: 
 
 
Poglavje 1. Splošne določbe 
Poglavje vsebuje dva člena (1. - 2.), ki določata: vsebino odloka in pomen izrazov ter uporabo 
odloka. 

Poglavje 2. Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse 
Poglavje vsebuje dva člena (3. – 4.), ki določata: zavezance za plačilo turistične takse in dolžnost 
zavezancev o plačilu turistične takse. 

Poglavje 3. Višina turistične in promocijske takse 
Poglavje vsebuje en člen (5.), ki določa višino turistične takse in višino promocijske takse, ter višino 
obeh taks v primeru 50 odstotne upravičenosti plačila. 

Poglavje 4. Oprostitev plačila turistične takse 
Poglavje vsebuje dva člena (6. – 7.), ki določata zavezance, ki so skladno z določbami zakona 
oproščeni plačila turistične takse in zavezance, ki so oproščeni plačila 50 % dela turistične takse ter 
razloge za oprostitev plačila. 

Poglavje 5. Postopek pobiranja in odvajanja turistične takse 
Poglavje vsebuje dva člena (8. – 9.), ki določata: osebe, ki skladno z zakonom pobirajo turistično in 
promocijsko takso ter način odvajanja turistične in promocijske takse.  

Poglavje 6. Vodenje evidence turistične in promocijske takse 
Poglavje vsebuje en člen (10.), ki določa način vodenja evidence o turistični in promocijski taksi ter 
način poročanja podatkov iz knjige gostov preko spletne aplikacije. 

Poglavje 7. Nadzor nad pobiranjem turistične in promocijske takse 
Poglavje vsebuje en člen (11.), ki določa izvajanje nadzora nad pobiranjem in odvajanjem turistične 
in promocijske takse. 

Poglavje 8. Prehodne in končne določbe 
Poglavje vsebuje tri člene (12. – 14.), ki določajo: prenehanje veljavnosti Odloka o turistični taksi v 
občini Mokronog-Trebelno, začetek obračunavanja turistične in promocijske takse ter začetek 
veljavnosti odloka.  


