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Zadeva:

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA NA OBMOČJU OBČINE ROGATEC

Z dnem 30.11.2019 začne na območju Občine Rogatec, v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18), veljati Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec
(Uradni list RS, št. 68/19).
Turistično in promocijsko takso so pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, dolžni
pobirati hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja in jo
nakazati na poseben račun občine.
ZNESEK TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
100 % plačilo takse
50% plačilo takse

turistična taksa
1,20 EUR
0,60 EUR

promocijska taksa
0,30 EUR
0,15 EUR

SKUPAJ
1,50 EUR
0,75 EUR

Pobrana turistična in promocijska taksa se nakaže OBČINI ROGATEC do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec, na podračun, št. 0130 7845 0000 069, sklic: SI19 vaša davčna številka-07129.
ZAVEZANCI ZA PLAČILO
Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v
nastanitvenem obratu, in sicer hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če
so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma
ne določa drugače.
OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so 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 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 vzgojnoizobraževalnega 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,
člani Planinske zveze Slovenije, v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske
izkaznice in
študenti do dopolnjenega 26. leta starosti, na podlagi veljavne študentske izkaznice.

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).
Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične takse izkazujejo s predložitvijo kopije
listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.
V povezavi z oprostitvami plačila turistične takse v nadaljevanju navajamo nekaj prosto-dostopnih
evidenc:
- Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov
(seznam je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje). Nastanitveni
obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu in
slednje vpiše v evidenco turistične takse.
- Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu (AJPES). Nastanitveni obrat pred
oprostitvijo plačila turistične takse, v navedeni evidenci preveri ali ima društvo status v javnem
interesu in slednje vpiše v evidenco turistične takse.
- Nastanitveni obrati, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF) –
podatke o članih za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
Vsi nastanitveni obrati se morajo prijaviti v Register nastanitvenih obratov (AJPES). Podatke
vpisujejo direktno v aplikacijo e-Turizem.
GOSTITELJI SO DOLŽNI VODITI EVIDENCO TURISTIČNE TAKSE. Evidenca turistične takse se
vodi na podlagi podatkov iz knjige gostov, ki jim je zaradi transparentnosti in preglednosti poslovanja s
turistično takso, dodan še podatek o številu prenočitev za posameznega gosta, skupni znesek
pobrane turistične in promocijske po posameznem gostu in razlog oprostitve, če obstaja. Podatki v
evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.
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