Številka:
Datum:

3221-13/2019-1
30. 1. 2019

NASTANITVENIM PONUDNIKOM na območju
OBČINE BLED

ZADEVA: NOV RAČUN ZA NAKAZILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE OD 1.1.2019
DALJE
Spoštovani,
v preteklem letu smo vas že seznanili, da je s 15. marcem 2018 stopil v veljavo nov Zakon o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018) (v nadaljevanju: ZRST-1), ki je prinesel
novosti na področju ureditve turistične takse.
V Uradnem glasilu slovenskih občin (št. 29/2018) je bil 8. junija 2018 objavljen nov Odlok o
turistični taksi v Občini Bled, ki ga je občinski svet Občine Bled sprejel na 17. redni seji, 5. junija
2018.
Od 1. januarja 2019 se poleg turistične takse obračunava tudi promocijska taksa, na način:

turistična taksa
Občina Bled

promocijska taksa
Slovenska turistična organizacija

skupaj

Polna turistična taksa

Polovična turistična taksa

2,50 €

1,25 €

0,63 €

0,31 €

3,13 €

1,56 €

Rok za nakazilo turistične takse (ki s 1. januarjem 2019 vključuje tudi promocijsko takso) ostaja
nespremenjen. Skladno z 21. členom ZSRT-1 in 7. členom odloka ste še naprej dolžni do 25. dne
v mesecu za pretekli mesec nakazati pobrano turistično takso na poseben račun Občine Bled, na
način, ki je objavljen na spletni strani občine.
Prosimo vas, da turistično takso, pobrano do 31. decembra 2018 nakažete kot ste bili vajeni, na
transakcijski račun št. SI56 0120 3403 3206 292, z navedbo sklicne številke.
Za pobiranje turistične in promocijske takse, pobrane od 1. januarja 2019 dalje, smo odprli nov
poseben račun Občine Bled:

IMETNIK RAČUNA:

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINA BLED
Cesta svobode 13, 4260 Bled

ŠTEVILKA RAČUNA:

SI56 0120 3845 0000 024

SKLIC NA ŠTEVILO:

SI19 davčna številka zavezanca-07129-0119
(mesec in leto za katerega nakazujete)

Vzorec UPN QR naloga je dostopen tudi na strani občine Bled.
Vse novosti, povezane z turistično ali promocijsko takso so objavljene na spletni strani Občine
Bled.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na ga. Urško Vidmar (Občina Bled), na telefonsko številko
04 / 575 01 26 oz. elektronski naslov urska.vidmar@bled.si .
Z veseljem vam bomo posredovali potrebne informacije.

S spoštovanjem,
Pripravila:
Urška Z. Vidmar, dipl. ekon.

Priloga:


Odlok o turistični taksi v občini Bled

Dostaviti:



naslovnik
arhiv, tu.

Direktor občinske
Matjaž Berčon

uprave

