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Občinska uprava Občine Rogatec je v letu 2016 pripravila prvi predlog Odloka
o turistični taksi v Občini Rogatec, ki ga je obravnaval Odbor za gospodarstvo
in turizem ter o njem na svoji 12. redni seji, dne 27.10.2016, razpravljal
Občinski svet Občine Rogatec in ga sprejel v prvi obravnavi. Občinska uprava
je sedaj, v skladu z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 13/18), pripravila nov predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v
Občini Rogatec, glede na dejstvo, da se je v zadnjih letih število nastanitvenih
kapacitet, in posledično število nočitev, bistveno povečalo.

(delovni

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)

Prihodi in prenočitev turistov Občina Rogatec
Prihodi turistov – skupaj (2018)
Prenočitve turistov - skupaj
Prenočitve turistov - domači
Prenočitve turistov - tuji
Nastanitveni objekt (vir: eTurizem, 30.9.2019):
• Gostišče Jutriša
• Kmetija Kunstek
• Planinski dom Donačka gora Rudijev dom
• Prenočišča Ferčec
• Turizem na kmetiji Kunstek
• Apartma PUBY LAND
• Prenočišča (Danica Kos s.p.)
• Sobe PUBY LAND
• Sobe Trg Rogatec (Kristijan Blažun s.p.)
• Kmetija pri Sv. Donatu Donačka Gora
• Koča pri Sv. Donatu Donačka Gora

19.569
3.848
355
3.493
Št. ležišč:
25
5
21
22
5
4
10
10
13
4
2
SKUPAJ 121

Novi Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) je začel veljati 15. marca
2018 in prinaša kar nekaj novosti na področju obračunavanja turistične takse.
Novost je promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25
% zneska turistične takse. Promocijska taksa je namenjena dodatnemu
sofinanciranju Slovenske turistične organizacije (STO).
Kot je navedeno v 18. členu ZRST-1, so od 15. marca 2018, dalje plačila
turistične takse (in od 1. 1. 2019 dalje tudi promocijske takse) še naprej
oproščeni naslednji zavezanci:

o
o
o

o
o
o

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 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,
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.

ZSRT-1 pa na novo definira naslednje zavezance, ki so upravičeni do
oprostitve plačil turistične takse:
o

o
o
o

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.

Turistično takso v višini 50 odstotkov pa po novem plačujejo le naslednji
zavezanci:
o
o

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).

Od 15. marca 2018 dalje tako po novem polno turistično takso plačujejo tudi
turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske
zveze Slovenije v planinskih postojankah (turistične takse jim po starem
zakonu ni bilo potrebno plačati).
Dodatno nov zakon opredeljuje starostno omejitev pri polovičnem plačilu
turistične takse za turiste, ki bodo za svojo prenočitev izbrali nastanitveni obrat,
ki je vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF). Stari zakon je
delno oprostitev vezal zgolj na tiste turiste, ki so člani mednarodnih mladinskih
organizacij.
ZSRT-1 tudi boj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plačila
turistične takse iz naslova dikcije »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 vzgojnoizobraževalnega ali študijskega programa«, ki nedvoumno specificira, da
slednje velja IZKLJUČNO za vzgojno-izobraževalne ustanove (to je za vrtce,
osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, fakultete…).
Dodatno pa med zavezance za oprostitev plačila turistične takse ZSRT-1
opredeljuje osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so
udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status
pravne osebe v javnem interesu. Veljavnost odločbe o dodelitvi statusa v
javnem interesu je tako pred oprostitvijo turistične takse dolžan preveriti
ponudnik nastanitvene dejavnosti.

Občine lahko z lastnim predpisom, glede na svoje cilje, dodatno določijo
zavezance, ki bodo deležni oprostitve plačila turistične takse.
V osnutku odloka tako Občina Rogatec predlaga tudi dodatne oprostitve in
sicer:
-

osebe, ki prenočujejo v avtodomih, na postajališčih za avtodome v
Občini Rogatec,

-

člani Planinske zveze Slovenije, v planinskih postojankah, na podlagi
veljavne članske izkaznice in

-

študenti do dopolnjenega 26. leta starosti, na podlagi veljavne
študentske izkaznice.

Pri določanju višine turistične takse se je preverila višina slednje po sosednjih
občinah in je razvidna iz spodnje tabele.

OSNUTEK v javni
razpravi
Objava na spletni
strani občine

turistična taksa
OBČINA
(EUR)
ROGAŠKA SLATINA
ŠMARJE PRI
JELŠAH
PODČETRTEK

2

0,5

2,5

1,2
2

0,3
0,5

1,5
2,5

KOZJE
BISTRICA OB SOTLI
MAJŠPERK

1,2
1,2
1

0,3
0,3
0,25

1,5
1,5
1,25

promocijska
taksa (EUR)

skupaj
(EUR)

Glede na višino turistične takse, po nočitvenih kapacitetah primerljivih
sosednjih občinah, znaša predlagana višina turistične takse za prenočitev
na osebo na dan, na območju Občine Rogatec, 1,20 evrov. Na osnovi
slednje znaša višina promocijske takse 0,30 evrov, skupna višina obeh taks pa
znaša 1,50 evrov na osebo na dan.
Od: 30.9.2019 do: 15.10.2019
30.9.2019

OSNUTEK

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29.
in 65. 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) in 7. člena
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na __________.
seji dne _____________ sprejel

Odlok o turistični
in promocijski taksi v Občini Rogatec
I.

SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen

Ta odlok določa višino turistične in promocijske takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in
tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Rogatec (v nadaljevanju: zavezanci) in
dodatne oprostitve plačila turistične takse.
2. člen
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Rogatec.

II.

VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
3. člen

Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 evrov. Na osnovi slednje znaša
promocijska taksa 0,30 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 1,50 evrov 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 0,60 evrov za prenočitev na osebo na dan. Na osnovi slednje znaša
promocijska taksa 0,15 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 0,75 evrov na osebo na dan.

III.

OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
4. člen

Poleg zavezancev, ki so, v skladu z zakonom, ki ureja turistično takso, oproščeni turistične in
posledično promocijske takse, so oproščene plačila turistične in promocijske takse še osebe, ki
prenočujejo v avtodomih, na postajališčih za avtodome v Občini Rogatec, člani Planinske zveze
Slovenije, v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice in študenti do dopolnjenega
26. leta starosti, na podlagi veljavne študentske izkaznice.

IV.

VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE TAKSE
5. člen

Evidentiranje plačila turistične takse so pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, dolžni izvajati,
kot je predpisano s področnim zakonom.

V.

NADZOR
6. člen

Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

VI.

KONČNA DOLOČBA
7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

