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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKAUPRAVA
Služba za družbene dejavnosti
in gospodarstvo
Št.:
Datum: 19.12.2018
Spoštovani,

Na 2. seji Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 19.12.2018, je bil sprejet Odlok o turistični taksi
v občini Kranjska Gora.
Obveščamo vas, da bo od 1.1.2019 znašala turistična taksa kot je navedeno v spodnji tabeli:
TURISTIČNA TAKSA
Območje KS Kranjska Gora 100 %
Območje KS Rateče, Podkoren, Gozd
Martuljek, Dovje Mojstrana 100 %
Planinske postojanke na območju občine
Kranjska Gora
Avtokampi na območju občine Kranjska
Gora

Turistična
taksa
1,60 EUR
1,28 EUR

Promocijska
taksa
0,40 EUR
0,32 EUR

SKUPAJ taksa

1,60 EUR

0,40 EUR

2,00 EUR

0,80 EUR

0,20 EUR

1,00 EUR

2,00 EUR
1,60 EUR

Turistično takso (1,27 € oz. 0,635 €), pobrano do 31.12.2018 boste v mesecu januarju odvedli
še na transakcijski račun št. SI56 0125 3453 3206 250, z navedbo vaše sklicne številke.
Dovolite, da vas opozorimo, da je v mesecu januarju res pomembno, da odvedete decembrsko
turistično takso pravočasno, saj se januarska taksa že deli na promocijsko in turistično takso in
bo posledično del turistične takse odveden na račun STO.
Od 1.1.2019 dalje pa velja nova višina turistične takse in potrebno jo bo odvajati na nov
transakcijski račun, ki bo odprt v januarju 2019 pri Upravi za javne prihodke. Turistično in
promocijsko takso, ki jo boste pobrali v mesecu januarju boste tako v enem znesku nakazali na
transakcijski račun, katerega številko vam bomo posredovali naknadno. Znesek promocijske
takse bo avtomatsko prenakazan na račun STO in tako sobodajalci ne bodo imeli dodatnih
obremenitev.
Tudi v nadalje boste na svoje e-naslove prejemali obvestila o višini turistične takse, ki ste jo
dolžni nakazati transakcijski račun. Na tem obvestilu pa bo navedena tudi nova številka
transakcijskega računa, kamor bo potrebno nakazati januarsko turistično takso.
Prilagam vam tudi Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska Gora. Za vsa morebitna dodatna
pojasnila pa sem vam z veseljem na voljo na e-naslovu vida.cerne@kranjska-gora.si ali na tel.št.
04 580 98 12.
Z lepimi pozdravi,
Pripravila:
Vida Černe

(Dopis sobodajalci_Odlok o turistični taksi)

