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OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGATEC 
 
 
Zadeva:  Seznanitev s spremembo 
 
Postajališče  za avtodome sodi, v skladu z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16), med nastanitvene obrate (kampe), kar posledično 
pomeni, da je zanj potrebno: 

- voditi knjigo gostov, ki predstavlja popis vseh obiskovalcev s podatki iz osebnih dokumentov - 
spol, datum rojstva, ime priimek, datum in ura prihoda, datum in ura odhoda) 

- mesečno oddajati poročila preko spletne aplikacije Ajpes-a. 
Z Odlokom o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
68/19, dne 15. 11. 2019 in je začel veljati dne 30. 11. 2019, je bila med drugim urejena tudi pravna 
podlaga za pobiranje turistične takse na postajališču za avtodome. Obveznosti, ki izhajajo iz tega 
naslova pa so: 

- za vsako nočitev obračunati turistično takso za vse osebe, ki prenočujejo v avtodomih; 
- odvesti takse na posebni podračun države (STO v deležu, ki predstavlja promocijsko takso in 

občini turistično takso) 
 

Glede na navedeno, sodijo opisana dela, med dela za manjšo recepcijo. Postajališče za avtodome je 
v upravljanju Konjeniškega kluba Strmol,  ki ima zaposleno izključno eno osebo, ki pa ni na licu mesta 
prisotna 24 ur  (kot je to na recepcijah) in vseh zgoraj navedenih nalog ne more izvajati. V praksi to 
pomeni, da je prisotna na lokaciji le 8 ur, v ostalem času pa postajališče brez nadzora, zato se 
turistično takso ne more dosledno pobirati in obračunavati in prihaja do težav iz naslova evidentiranja 
zavezancev za plačilo turistične takse ter vodenja zakonsko predpisanih dnevnih in mesečnih evidenc. 
Odgovornost za morebitne pomanjkljivosti, oziroma nepravilnosti pa je izključno na Občini Rogatec. 
 
Ker na trgu še ne obstajajo avtomatizirane recepcije, ki bi nadomestile delo fizične osebe (identifikacija 
gosta, vpisi prihodov in odhodov oziroma vse kar je navedeno v prvem odstavku) ostaja ta problem 
nerešen. 
 
Druga težava, ki jo določa zakonodaja, ki umešča postajališča za avtodome med nastanitvene obrate,  
pa so dela našteta v prvih dveh alinejah prvega odstavka, ki so obvezna, ne glede na to ali se 
turistična taksa zaračuna ali ne. Ker postajališče za avtodome, ne izpolnjuje pogojev zahtevanih za 
postajališče, v skladu z veljavnim Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17), ki v 6. odstavku 24. člena med drugim tudi  
določa obveznost vstopne zapornice in sprejemnega prostora (namestitev katerih je s strani ZVKD 
nesprejemljiva), nameravamo postajališče spremenili v parkirišče in ga izbrisati iz evidence 
nastanitvenih obratov. Posledično to pomeni, da odpadejo vsa dela povezana z evidencami, 
poročanjem,  vodenjem knjige gostov in pobiranja turistične takse, še vedno pa se bi pobirala 
uporabnina/parkirnina. 
 
 

 
Nataša Lavrič, l.r. 
direktorica občinske uprave 
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PRILOGA: 
 
 
PRIHODKI, ODHODKI POSTAJALIŠČE ZA 
AVTODOME 

    

      

 
06/2019 2020 06/2021 

  PRIHODKI       
  uporabnina postajališča 191,85   71,33   141,81   
  turistična taksa 0,00   9,60   16,80   
  kovanci - voda, elektrika 148,10   37,20   0,00   
  SKUPAJ 339,95   118,13   158,61   
  

      

      ODHODKI 2019 2020 06/2021 
  stroški električne energije 444,01   309,68   229,88   
  stroški vode, smeti 400,67   366,48   183,24   
  stroški vzdrževanja 0,00   814,57   0,00   
  mreža postajališča-Občina Mirna 709,00   1.115,00   0,00   
  SKUPAJ 1.553,68   2.605,73   413,12   
  

      

      Opomba: 
     * uporabnina parkirnega prostora na postajališču za avtodome do 24 ur znaša 9,00 € z DDV (neto 7,38 €) 

* turistična taksa znaša 1,20 € na odraslo osebo 
    * stroški vzdrževanja zajemajo: pregled in popravilo stebričkov (poplava), zamenjava grelnega kabla v stebričku 

* za leto 2019 so stroški zajeti za celo leto, uporabnina pa se je pričela pobirati od 06/2019 dalje 
 

 


