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OBiINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE
PREDLOG ODLOKA O TURISTI.NI IN PROMOCIJSKI TAKSI V
MORAVSKE TOPLICE - I. obravnava

ZAdEVA:

-

OB.INI

1. ZAKONSKAPODLAGA
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Umdni list RS, 5t. 35114,21115,25117),
17. in 50. dlen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 5t. 13/18)

2. RAZLOGIZASPREJEMODLOKA
je

zadel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja intizma (ZSRT-l), ki v 50.
dlenu doloda, da obdine uskladijo splo5ne akte, s katerimi dolodajo turistidno takso, s tem
zakonom najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi zakona. Zakon opredeljuje drugaden nabor
oprostitev oz. delnega pladila turistidne takse, kot je opredeljeval prejSnji zakon. Po novem
zakonu polno turistidno takso pladujejo tudi turisti v kampih, ki so prej pladevali polovidno
turistidno takso in dlani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, ki po starem
zakonu turistidne takse niso pladevali. Nov zakon opredeljuje starostno omejitev pri
polovidnem pladilu turistidne takse za turiste, ki prenodujejo v nastanitvenih obratih,
vkljudenih v mednarodno mreZo mladinskih prenodi5d (IYHF). Novi zakon bolj jasno
specificira zavezalce za oprostitev pladila turistidne takse iz naslova dikcije >udenci, dijaki in
Studenti ter njihovi vodje oz. mentorji, ki so udeleZenci strokovnih ekskurzij in podobnih
oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraievalne ustanove in so
dolodene z letnim delovnim nadrtom v okviru javno veljavnega vzgojno izobraievalnega ali
Studijskega programa. Pladila turistidne takse so opro5dene tudi osebe do 18. leta starosti in
njihovi vodje oz. mentorji, ki so udeleZenci letovanj, ki jih organizirajo druStva, ki jim je
podeljen status pravne osebe v javnem interesu.
Obdine lahko v svojem aktu, dolodimo dodatne oprostitve pladila turistidne takse. V
predlaganem odloku predlagamo le dodatno oprostitev turistov v kampih, glampingih,
Sotori5dih in postajali5dih za avtodome. Predlagamo, da ti turisti pladujejo polovidno turistidno
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takso.

Zakon v 17. dlenu doloda, da obdina dolodi turistidno takso v znesku do 2,5 eura, poleg
turistidne takse se obraduna 5e promocijska taksa, ki znaSa 25 Yo zneska obradunane turistidne
takse. Promocijska taksa se v skladu s 50. dlenom zakona zadne pobirati 1.1.2019. Turistidna
taksa je prihodek obdinskega proraduna, promocijsko takso pa mora obdina prenakazati na
poseben radun Slovenske turistidne organizacije - STO. Predlagamo turistidno takso v viSini
1,60 eura, ki skupaj s promocijsko takso zna5a 2,00 eura na osebo na dan.

3.

OCENA FINANdNIH IN DRUGIH POSLEDIC
proradunu obdine bo s prejetjem novega odloka nastal enkraten strosek, ki

v
je povezan z
njegovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Trenutna viSina turistidne takse v obdini
znaia 1,27 eura (1 I todk x vrednost todke 0,115). v kolikor bo sprejeta predlagana visina

Predlog I. obrarmava
turistidne takse, ob predpostavki, da bodo noditve ostale v isti vi5ini, to pomeni vi3ji prihodek
iz naslova turistidne takse v obdinskem proradunu.

4. PREDLOGSKLEPA

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o turistiini in
promocijski taksi v Obiini Moravske Toplice in ga posreduje v lS-dnevno javno
razpravo.

Pripravila:
obdinska uprava

Zupwr:

Alojz Glavad, l.r.

Priloga:

-

Predlog odloka

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obeina ne

jamii ;dikodninsko ali k;ko drugade. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
iprejetega predpisa (iesta toaka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacii javnega znaaaia
(Uradni list RS,

it.

24l16).

Predlog l. obravnava

Na podlagi 13., 17. in 50. dlena Zakona o spodbujanju ruzvoja tuizma (Uradni list RS, 5t.
13118),29. in 65. dlena Zakora o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - tradno
prediSdeno besedilo, '76108,79109,51110,40112 - ZUJF, 14115 - ZUUIFO in 11/18 ZSPDSLS-1) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,35/14,21115,
25117), je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na seji dne ....... 2018, sprejel naslednji

ODLOK
O

TURISTI.NI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OB.INI MORAVSKE TOPLICE
SPLOSNE DOLOCBE

1-

dlen

(vsebina)

(l)

Odlok o turistidni in promocijski taksi v Obdini Moravske Toplice (v nadaljevanju: odlok)
doloda:

-

viSino turistidne in promocijske takse ter oprostitve,
nadin pobiranja in odvajanja turistidne in promocijske takse,
nadin vodenja evidence turistidne in promocijske takse,
nadzor in kazenske dolodbe.
(2) Odlok velja na turistidnem obmodju, ki geografsko zaokroiuje obmodje obdine Moravske
Toplice.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia vsebino odloka ter obmoije, na katerem velja odlok.

2. dlen
(pristojnost)
Za izvajarje tega odlokaje pristojna obdinska uprava.
ObrazloZitev:
Besedilo doloia organ, pristojen za izvajanje tega odloka.

II.

VISINA TURISTIdNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER OPROSTITVE

3.

dlen

(viSina turistidne takse)

(1) Vi5ina turistidne taksa za prenoditev na osebo na dan se dolodi v znesku 1,60 eurov, na
osnovi slednje zna5a promocijska taksa 0,40 eurov, skupna viSina obeh taks znaia 2,00
eurov na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za pladllo turistidne takse upraviden do pladila turistidne takse
v viSini 50 odstotkov, le-ta znaSa 0,80 eurov za prenoditev na osebo na dan, na osnovi
slednje znaSa promocijska taksa 0,20 eurov, skupna vi5ina obeh taks znaSa 1,00 eurov na
osebo na dan.
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ne
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predpisa (5esta toaka 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
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(Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog

-

I. obravnava

(3) Vi5ina turistidne takse, ki je opredeljena s tem dlenom odloka, se spremeni v sorazmemi
vi5ini, kot se zvi5a znesek turistidne takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v
skladu s detrtim odstavkom 17. dlena ZSRT-1. Spremembo obdina objavi na svoji spletni
strani, kjer opredeli tudi nov znesek turistidne in promocijske takse.
ObrazloZitev:
Besedilo l. in 2. odstavka doloia viiino turistiine in promocijske tol<se.
3. odstavek doloia avtomatiino zviianje turistiine talrse v primeru, da Vlada RS doloii viijo
turistiino tal<so. To v pral<si pomeni, da obiini zaradi morebitnega zviianja turistiine tal<se s
strani vlade, ni potrebno sprejemati sprememb odloka, ampak se sprememba objavi na spletni
strani obiine.

4. dlen
(oprostitve pladila turistidne takse)
Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. dlenu ZSRT-I, oproSdeni pladila turistidne
takse za prenodevanje v vi5ini 50 odstotkov, so dodatno opro5dene pladila turistidne takse v
vi5ini 50 odstotkov tudi osebe, ki prenodujejo v kampih, glampingih, Sotori5dih in
postajali5dih za avtodome.
ObrszloZitev:
Obiina lahko v skladu s 4. odstavkom 18. ilena ZSRT-1 z lastnim predpisom dodatno doloii
zqvezance, ki so deleZni oprostitve plaiila turistiine takse. ZSRT-l v 18. ilenu doloia, da
turistiino tql$o v viiini 50 odstotkov plaiujejo: osebe od 7. do 18. leta starosti, ter osebe od
18. do 30. leta starosti, ki prenoiujejo v nastanitvenih obratih, vkljuienih v mednarodno
mreio mladinskih prenoiiii (lYHf).
Besedilo predlaganega ilena odloka doloia, da poleg zayezancev, ki jih doloia zakon,
turistiino tal<so v viiini 50 % plaiujejo tudi turisti v kampih, glampingih, iotorisiih in
postajali5dih za avtodome, ki so prej plaievali poloviino turistiino tal<so, po novem zakonu,
od I5. marca 2018, pa plaiujejo polno turistiino takso.

III.

NAdIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTICNE IN PROMOCIJSKE
TAKSE

5. dlen
(pobiranje turistidne in promocijske takse)
(1) Turistidno in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. dlena tega odloka,
pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci
in kmetje, ki sprejemajo goste na prenodevanje, pobirajo v imenu in za radun obdine
oziroma agencije iz 5. dlena ZSRT-I, hkrati s pladilom storitev za prenodevanje ali
najpoznej e zadnji dan prenodevanj a.

(2) Turistidno in promocijsko takso zavezanci nakaZejo do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec, na poseben radun Obdine Moravske Toplice in na predpisan nadin, ki sta
objavljena na spletni strani obdine.
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Obrazloiitev:
Besedilo doloia naiin pobiranja in odvajanja turistiine takse. V 2. odstavku.je doloieno, da
se naiin plaiila in itevilka raiuna objavita na spletni strani obiine, kar omogoia veijo
fleksibilnost pri spremembah raiuna ali naiina plaiila.

IV.

VODENJE EVIDENCE TURISTTiNT IN PROMOCIJSKE TAKSE

6.

dlen

(evidenca turistidne takse)

(l)

(2)

(3)
(4)

(s)

Pravne osebe javnega in zasebnegaprava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci
in kmede, ki sprejemajo turiste na prenodevanje morajo voditi evidenco o turistidni taksi,
ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo
prebivaliSda.
Evidenca turistidne takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje 5e:
- podatek o Stevilu prenoditev posameznega gosta,
- skupno vsoto pobrane turistidne takse za posameznega gosta;
- skupno vsoto pobrane promocijske takse zaposameznega gosta;
- de je oseba opro5dena pladila celotne ali dela turistidne takse, mora biti v evidenci
vpisan r azlo g oprostitve.
Podatki v evidenci turistidne takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se
lahko v fizidni ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistidne takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni
naj kasnej e zadnji dan nj e gove ga preno devanj a.
Osebe iz pwega odstavka tega dlena evidenco turistidne takse vodijo elektronsko ali
rodno.

Obrazloiitev:
Besedilo doloio obveznost vodenja evidence o turistiini taksi. Evidenca se vodi na podlagi
podatkov iz lcnjige gostov, ki jim je zaradi transparentnosti in preglednosti poslovanja s
turistiino takso, dodan ie podatek o itevilu prenoiitev za posomeznega gosta, skupni znesek
pobrane turistiine in promocijske tal$e po posameznem gostu in razlog oprostitve, ie obstaja.
Prav tako v ZSRT-1 ni opredeljeno, kje in kako se vodi evidenca promocijske tal<se.
AJPES-ova aplikacija eTurizem tovrstne evidence Zal ne zagotavlja. Gostitelj (nastanitveni
obrat) jo mora zato voditi roino ali preko dodatnih raiunolniikih programov.

V.

NADZOR IN KAZENSKE DOLOCBB

7.

dlen
(nadzor)

(l)

Organ skupne obdinske uprave Medobdinska inSpekcija in redarstvo, kot obdinski
in5pekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) ie pristojni in5pektor pri opravljanju nalog in5pekcijskega nadzora ugotovi, da so kr5ena
dolodila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga
dolodi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
jamdi odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
sprejetega predpisa (Sesta todka 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, ;t.241t6).
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Obrazloiilev:
Besedilo doloia organ pristojen za nadzor nad imajanjem tega odloka.

8. dlen
(kazenske dolodbe)
(1) Z globo 2.000 eurov

se kaznuje pravna oseba,

ki

ne vodi evidence turistidne takse skladno

z 6. dlenom tega odloka.

Z

globo 500 eurov se za prekrSek iz prvega odstavka tega dlena kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekr5ek iz prvega odstavka tega dlana kaznuje odgovorna oseba
pra.me osebe.
(4) Z globo 300 eurov se za prekr5ek iz pwega odstavka tega dlena kaznuje fizidna oseba,
sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenodevanje.
(2)

VI,

PREHODNEINKONINEDOLOdBE

9. dlen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z

dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistidni taksi v Obdini Moravske
Toplice (Uradne list RS, 5t. 33/09).
10. dlen

(uveljavitev nove turistidne takse)

Do 31. 12. 2018 se zaradunava turistidna taksa za prenodevanje, kot jo opredeljuje Odlok o
turistidni taksi v Obdini Moravske Toplice (Uradne list RS, 5t. 33/09), od 1. 1. 2019 dalje pa
se za vi5ino turistidne takse uporablja dolodila tega odloka, vkljudno s predpisano
promocijsko takso.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia uveljavitev nove turistiine talcse. Glede na to, da so turistiini paketi prodani
ie vnaprej, predlagamo, da se novo viiina turistiine takse zaine uporabljati s 1.1.2019, tako
kot velja za promocijsko takso.
Do uveljavitve noye turistiine takse po tem odloku velja viiina turistiine takse in oprostitve v
skladu z veljavnim obiinskim odlokom. Dodatno pa se uporabljajo tudi oprostitve iz novega
zakona.

ll-dlen
(zadetek veljavnosti)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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!t. 24l16).
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Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 66. ilena Zakona o lokalni samoupravi, ki doloia,
da morajo statut in predpisi obiine objavljeni, veljati pa zainejo petnajsti clan po objavi, ie ni
v njih drugaie doloieno. Statut in drugi predpisi se objavijo v uradnem glasilu. Uradno
glctsilo Obiine Moravske Toplice je Uradni list RS.

Stevilka:
Moravske Toplice, dne
Obdina Moravske Toplice
Ztryan Alojz Glavad 1.r.
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