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Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV,
št. 10/11, 8/14) je Mestni svet Mestne občine Maribor na nadaljevanju 36. seje, dne 7. junija 2018 sprejel naslednji
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1. člen
Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju: odlok) določa:
- turistično in promocijsko takso,
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in
promocijske takse,
- način plačevanja in odvajanja turistične in promocijske
takse,
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
- nadzor.
Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačujejo kot nadomestilo za določene storitve in
ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se
jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej. Turistična taksa je namenski prihodek občine, ki se uporablja
v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: zakon).
Promocijska taksa je pristojbina, ki je v skladu z zakonom
namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.
Nastanitveni obrati v občini so hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na
turistični kmetiji z nastanitvijo.
3. člen
Za izvajanje tega odloka sta pristojna urada mestne uprave, ki
opravljata naloge s področja financ in gospodarskih dejavnosti.
Pristojnosti posameznih uradov pri izvajanju določil tega
odloka in določil zakona lahko določi župan s sklepom.

4. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse in promocijske takse so
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih.

5. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične in promocijske takse iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka so pravne
osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki
posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste
na prenočevanje. Turistično in promocijsko takso pobirajo
v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo
plačila storitev za prenočevanje.
II. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN
PROMOCIJSKE TAKSE
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6. člen
Osebe iz prejšnjega člena morajo voditi evidenco o turistični in promocijski taksi, ki se vodi na podlagi knjige gostov.
Evidenca turistične in promocijske takse poleg podatkov iz
knjige gostov vsebuje še:
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
- 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
in promocijske takse, mora biti v evidenci vpisan razlog
oprostitve.
Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v
fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične in promocijske takse morajo
biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje
zadnji dan njegovega prenočevanja.
III. VIŠINA IN OPROSTITVE TURISTIČNE IN
PROMOCIJSKE TAKSE

(1)
(2)

(1)

7. člen
Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,27
EUR na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,32 EUR,
skupna višina obeh taks znaša 1,59 EUR 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 0,64 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi
slednje znaša promocijska taksa 0,16 EUR, skupna višina
obeh taks znaša 0,80 EUR na osebo na dan.
8. člen
Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so
popolno oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali
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fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih
oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so
udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je
bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
Preverjanje izpolnjevanja pogojev za popolno ali delno
oprostitev turistične in promocijske takse so dolžne opraviti osebe iz prvega odstavka 5. člena tega odloka.
Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične in promocijske takse izkazujejo s predložitvijo kopije
listine, se listina predloži na vpogled in se ne prevzame v
hrambo.

IV. NAČIN PLAČEVANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE
IN PROMOCIJSKE TAKSE
9. člen
Turistično in promocijsko takso so osebe iz prvega odstavka
5. člena tega odloka dolžne nakazovati na poseben račun občine
do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. V primeru, da ne bodo
izpolnjevale obveznosti in nakazovale turistično in promocijsko
takso, bo občina ukrepala v skladu z določili zakona.
V. NADZOR
10. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen občinski
inšpekcijski organ.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za vsa področja, ki niso urejena v tem odloku, se uporabljajo
določila zakona.

ŠT. 15 – 14. 6. 2018

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini Maribor (MUV, št. 31/04), razen
določb o višini turistične takse za prenočevanje, ki se uporabljajo
do 31. 12. 2018. Po tem datumu se od 1. 1. 2019 dalje za višino
turistične takse uporabljajo določila tega odloka vključno s predpisano promocijsko takso.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 42600-112/2018

Župan mestne občine Maribor
dr. Andrej Fištravec, s.r.

