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KOMISIJ: 

Člani Komisije za gospodarstvo so se s predlogom Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Zreče 
seznanili na dopisni seji in se strinjali s predlogom, da Občinski 
svet sprejme predlog odloka. 
Statutarno pravna komisija je na 5. redni seji dne 12.10.2015 
obravnavala predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o turistični taksi v Občini Zreče in nanj ni imela pripomb. 

PREDLOG 
SKLEPA: 

Predlagamo, da Občinski svet Občine Zreče obravnava 
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
turistični taksi v Občini Zreče ter ga sprejme v prvi in drugi 
obravnavi. 
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I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV 
 
Odlok o turistični taksi v Občini Zreče je bil sprejet leta 1998 (Uradni list RS, št. 76/98) in 
kasneje še trikrat spremenjen oz. dopolnjen (Uradni list RS, št. 38/99, 109/04 in 20/05). 
Odlok je bil sprejet na podlagi tedanjega Zakona o pospeševanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 57/89), ki pa je s sprejemom Zakona o spodbujanju razvoja turizma v letu 2004 
prenehal veljati.  
 
Ker določbe veljavnega Odloka o turistični taksi v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 76/98, 
38/99, 109/04 in 20/05) kasneje niso bile usklajene z novim Zakonom o spodbujanju razvoja 
turizma, predlagamo, predvsem zaradi lažjega izvajanja določil odloka, sprejem sprememb in 
dopolnitev Odloka o turistični taksi v Občini Zreče. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče obsega 
naslednje vsebinske spremembe in dopolnitve Odloka o turistični taksi v Občini Zreče 
(Uradni list RS, št. 76/98, 38/99, 109/04 in 20/05): 

- dopolnitev 3. člena odloka, ki za zavezance iz 4. točke prvega odstavka 3. člena odloka 
določa obveznost vložitve pisne vloge za oprostitev plačila turistične takse pri Občinski 
upravi Občine Zreče najmanj 30 dni pred prvo nočitvijo ter obvezne sestavine vloge,  

- spremembo 5. člena odloka, ki na novo določa usklajevanje vrednosti točke; 
- spremembo 9. člena, ki določa rok plačila turistične takse, obveznost poročanja o številu 

prenočitev in znesku pobrane turistične takse ter pravno podlago LTO Rogla-Zreče, GIZ 
za obdelovanje podatkov iz poročila za namen statistike;  

- spremembo 10. člena, ki določa, da turistično takso prisilno izterja pristojni davčni organ 
skladno z zakonom; 

- spremembo prvega odstavka 11.a člena, ki določa, da je Občina Zreče dolžna voditi 
evidenco lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov; 

- spremembo 12. člena ter nov 13. člen, ki določata nadzor nad izvajanje določil odloka; 
- navedbo 14. člena, črtanje 13.a člena ter ustrezno preštevilčenje ostalih členov;  
- globe izražene v evrih; 
- prehodno določbo o uporabi elektronskega sistema občine za poročanje o številu 

nočitev ter pobrani turistični taksi, s čimer bomo zagotovili ponudnikom prijaznejšo  
prijavo turistične takse ter hitrejšo in kvalitetnejšo analizo podatkov o turistični taksi. 

 
 
II. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 
Sprejem sprememb in dopolnitev odloka za proračun Občine Zreče ne bo imel finančnih 
posledic, saj bo vzpostavitev elektronskega sistema za prijavo turistične takse, ki bo stala 
250 EUR, pokrita s proračunske postavke J90 – LTO Rogla-Zreče v okviru Pogodbe o 
sofinanciranju dejavnosti LTO Rogla-Zreče, GIZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
III. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 
 

 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 

 
Na podlagi 24., 25., 26., 27. in 31. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 16. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na …. redni seji dne 
…………………. sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče 

 
 

1. člen 
V Odloku o turistični taksi v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 76/98, 38/99, 109/04 in 20/05) 
se na koncu tretjega odstavka 3. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
 
»O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz 4. točke prvega odstavka tega člena 
odloči Občinska uprava Občine Zreče, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti Občinski 
upravi Občine Zreče predložena najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati: 
- podatke o organizatorju vzgojno-izobraževalnega programa, 
- podroben opis vzgojno-izobraževalnega programa in dokazilo, da gre za redno aktivnost 

organizatorja programa, 
- dokazilo, da gre za program nepridobitne narave, 
- število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse, 
- podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca.« 
 

2. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»5. člen 
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Za območje občine Zreče se določi 
turistična taksa v višini 11 točk. 
 
Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v 
skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije. Za leto 2015 znaša vrednost točke za 
izračun turistične takse 0,115 EUR.« 
 

3. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»9. člen 
Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za 
pretekli mesec na poseben račun Občine Zreče. 
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Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti 
Občini Zreče, LTO Rogla-Zreče, GIZ in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz 
katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.  
 
LTO Rogla-Zreče, GIZ obdeluje podatke iz poročila iz prejšnjega odstavka tega člana 
izključno za potrebe statistike.  
 
Poročilo so osebe iz 8. člena tega odloka dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so 
imele goste na prenočevanju ali ne. V tem primeru se v poročilu zapiše, da gostov na 
prenočevanju ni bilo.« 
 

4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»10. člen 
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ po postopku, ki ga določa 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma.« 
 

5. člen 
Prvi odstavek 11.a člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Občina Zreče je dolžna voditi evidenco lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.« 
 

6. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»12. člen 
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljajo 
pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, katerega 
soustanoviteljica je Občine Zreče. 
 
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ. 
 

Občina Zreče izvaja nadzor nad načinom plačevanja turistične takse ter nad dostavljanjem 
mesečnih poročil o plačani turistični taksi. 
 
Pravna ali fizična oseba je dolžna Občini Zreče ter pooblaščeni uradni osebi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva omogočiti nadzor ter dati na vpogled listine iz prvega odstavka tega 
člena.« 
 

7. člen 
 
Za dosedanjim 12. členom se doda nov 13. člen, ki se glasi: 
 

»13. člen 
Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s pobiranjem in 
odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc pravico in dolžnost: 
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi in 
- izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških.« 
 

8. člen 
Dosedanji 13. člen postane 15. člen. 
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9. člen 
Črta se 13.a člen.  
 

10. člen 
V poglavju V. KAZENSKE DOLOČBE se edini člen v tem poglavju oštevilči z zaporedno 
številko člena »14. člen«, katerega besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
 

»14. člen 
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik 
posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne: 
- pobira turistične takse po 1. točki prvega odstavka in drugem odstavku 8. člena tega 

odloka, 
- nakazuje pobrane turistične takse v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega odloka, 
- vodi evidence v skladu z 2. točko prvega odstavka 8. člena tega odloka. 
 
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne 
osebe. 
 
Z globo 200,00 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in 
kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje. 
 
Z globo 600,00 EUR se kaznuje pravna oseba, 300,00 EUR samostojni podjetnik 
posameznik ter 200,00 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na 
prenočevanje, če: 
- do 25. v mesecu za pretekli mesec Občini Zreče ne predloži poročila iz drugega odstavka 

9. člena tega odloka, 
- če ne da pristojnemu organu na vpogled evidence iz 2. točke prvega odstavka 8. člena 

tega odloka. 
 
Z globo 200,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe. 
 
Z globo 200,00 EUR se kaznuje lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ki na 
poziv Občine Zreče v predpisanem roku ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence.« 
 

11. člen 
Dosedanji 14. člen postane 16. člen in dosedanji 14.a člen postane 16.a člen. 
 

12. člen 
Mesečno poročilo iz 2. člena tega odloka, ki se pošilja Občini Zreče in LTO Rogla-Zreče, 
GIZ, se po vzpostavitvi elektronskega sistema občine, pošilja v elektronski obliki. 

 
13. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasu slovenskih občin. 
 
 
Številka: 007-0007/2015- 
Zreče, dne ……………………. 
 

mag. Boris Podvršnik, 
Župan 
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IV. VELJAVNI ODLOK – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

 
Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 20. in 67. člena statuta Občine 
Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 53/98) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 26. 10. 1998 
sprejel 

 
O D L O K 

o turistični taksi v Občini Zreče 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

S tem odlokom se določa višina in delitev turistične takse v Občini Zreče, oprostitve, način poročanja in nadzor 
nad njenim evidentiranjem in odvajanjem. 

 
2. člen 

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci (v nadaljnjem besedilu: turisti), ki v 
Občini Zreče, to je izven svojega stalnega prebivališča, uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem 
objektu. 
Zavezanci za plačilo turistične takse so tudi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj. 

 

2.a člen 

Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka nastane hkrati s 
koriščenjem storitve prenočevanja. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za 
prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače (turistična taksa). Obveznost plačila turistične takse za 
zavezance iz drugega odstavka prejšnjega člena tega odloka se obračuna v letnem pavšalnem znesku, ki se 
odmeri z odločbo, katero izda Občinska uprava občine Zreče po uradni dolžnosti (letna pavšalna turistična taksa). 

 
3. člen 

Plačila turistične takse so oproščeni:  
1. otroci do 7. leta starosti,  
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim 
dokumentom (člansko izkaznico),  
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,  
4. učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi 
organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih 
aktivnosti,  
5. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,  
6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,  
7. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami, 
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.  
9.  člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice. 
Turistično takso v višini 50% plačajo:  
– osebe od 7. do 18. leta starosti,  
– gostje v kampih,  
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v 
mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF. 
Plačila turistične takse so oproščeni tudi spremljevalci oseb, ki prihajajo na zdravljenje in rehabilitacijo v naravnih 
zdraviliščih na podlagi zdravniške napotnice, kjer je opredeljena oseba, ki je napotena na zdravljenje in oseba, ki 
spremlja bolnika. 

 
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE 

 
4. člen 

Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Višina turistične takse je določena na podlagi stopnje 
infrastrukturne opremljenosti in na podlagi potreb turističnega razvoja Občine Zreče. 

 
5. člen 

Višina turistične takse je 11 točk.  
Višina turistične takse se določi tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.  
Vrednost točke turistične takse znaša 22 tolarjev. Vlada RS lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih 
potrebščin uskladi vrednost točke. 
Za goste, ki prihajajo v nastanitvene objekte na podlagi pogodb sklenjenih s poslovnimi partnerji, pa se nova 
vrednost točke uveljavi ob sklepanju novih pogodb. 

 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=ZAKO584
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=599cbdd0-11b3-4b13-89bc-4fed4f584b0c
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=599cbdd0-11b3-4b13-89bc-4fed4f584b0c
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5.a člen 

Letna pavšalna turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Za območje Občine Zreče se določi višina 
letne pavšalne turistične takse v višini 400 točk na ležišče. Tako se letna pavšalna turistična taksa obračuna glede 
na zakonsko predpisana merila, kot sledi: 
– za stanovanjsko površino 
do 30 m2 – 2 ležišči              800 točk letno 
– za stanovanjsko površino 
od 30,01- 60 m2 – 4 ležišča     1.600 točk letno 
– za stanovanjsko površino 
nad 60,01 m2 – 5 ležišč         2.000 točk letno 
Višina letne pavšalne turistične takse se izračuna tako, da se število točk v skladu z merili pomnoži z vrednostjo 
točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije. 
V primeru, da obveznost nastopi med letom, se število točk za letno obveznost deli z 12 meseci in pomnoži s 
številom mesecev, začenši z mesecem, ko je obveznost nastala. 
Lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj so dolžni plačati turistično takso v letnem pavšalnem znesku do 31. 
marca za preteklo leto. 

 
III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE 

 
6. člen 

Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz 
prvega odstavka 2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:  
1. turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,  
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,  
3. pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,  
4. prireditve,  
5. vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so 
namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva,  
6. komunalno infrastrukturo v območjih turističnih objektov,  
7. druge naložbe na področjih turizma v občini po programu razvoja turizma v občini. 

 
7. člen 

Predlog razporeditve sredstev turistične takse, za namene iz prejšnjega člena, pripravi župan Občine Zreče, pri 
čemer se praviloma sorazmerni del turistične takse uporabi za te namene v kraju, kjer je bila taksa zbrana. 

 
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR 

 
8. člen 

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice 
posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalci in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo: 
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,  
2. voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti 
razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.  
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu 
ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.  
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci, ki je določena v prvem odstavku 
tega člena, vpisan razlog iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka. 

 
9. člen 

Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na 
poseben račun.  
Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu 
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse. 
Poročilo so osebe iz 8. člena tega odloka dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na 
prenočevanju ali ne. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju. 

 
10. člen 

V primeru,da zavezanec ne nakaže pobrane turistične takse do 25. v mesecu za pretekli mesec, je dolžan plačati 
obresti po obrestni meri, ki jih za kratkoročne kredite določa Banka Celje, zaračuna pa finančna služba 
občinskega uprave. 

 
11. člen 

Poročilo iz drugega odstavka 9. člena tega odloka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene 
zmogljivosti, število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek 
plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.  
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s 
tem odlokom in je sestavni del tega odloka.  
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo s prenočevanjem, lahko poročilo iz prvega odstavka tega člena poda 
pooblaščena pravna oseba (turistično društvo, agencija ipd.). V tem primeru je fizična oseba dolžna posredovati 
pooblaščeni pravni osebi podatke za sestavo poročila do 20. v mesecu za pretekli mesec.  
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Fizična oseba se je dolžna pisno izjasniti, na kakšen način po posredovala podatke, in sicer v roku 30 dni po 
uveljavitvi odloka. 
 

11.a člen 

Občina Zreče bo vzpostavila evidenco lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj v skladu z Zakonom o 
varovanju osebnih podatkov. 
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni na poziv Občine Zreče posredovati podatke o svoji počitniški 
hiši oziroma počitniškem stanovanju. 

 
12. člen 

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence se opravlja preko pristojnega 
davčnega organa. Nadzor opravlja tudi pristojni  občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pooblastil.  
Pristojni  občinski inšpekcijski organ nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz 
knjige domačih in tujih gostov.  
Pravna ali fizična oseba je dolžna pristojnemu organu občinske uprave omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo 
domačih in tujih gostov. 

 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, 100.000 SIT podjetnik posameznik ter 60.000 SIT sobodajalci, 
kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če: 
1. do 25. v mesecu za pretekli mesec občini ne oddajo poročila o nočitvah ali ne podajo verodos tojnih podatkov. 
(9. člen);  
2. ravnajo v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena. 
Z globo 50.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

 
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 

 
13. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Zreče veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini 
Zreče (Uradni list RS, št. 38/96). 

 

13.a člen 

Z globo 50.000 SIT se kaznuje lastnik počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki na poziv Občine Zreče v 
predpisanem roku ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence. 

 
14. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 

14.a člen 

Do končne nastavitve evidence lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj se uporablja začasna evidenca. 
Rok za nastavitev evidence je 31. 12. 2005. 
  
Št. 423-05-02/98-2 
Zreče, dne 26. oktobra 1998. 
  

Predsednik  
Občinskega sveta  

občine Zreče  
Gorazd Korošec, dipl. inž. l. r. 

  
 
 
Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Zreče (Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1999) 
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo 

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 109/2004) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi: 

 
7. člen 

Preostala poglavja in členi v tem odloku se ustrezno preštevilčijo. 
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8. člen 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
  
Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Zreče (Uradni list Republike Slovenije, št. 20/2005) 
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo 

 
7. člen 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 


