Na podlagi 2. odstavka 20. dlena Odfoka o turistidni taksi v obdini Bovec (Uradno glasilo, 3t. 512005,
Uradni list RS Xt. 212013,3712015 in 4512016), v skladu s 24. dlenom Zakona o spodbujanju razxoja
turizma (Uradni list RS, 3t.212004, 5712012,2512014) Obdina Bovec objavlja

JAVNI POZIV
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova
zaizrailun pav5alnega zneska turistiine takse v obiini Bovec

POZIV NOVIM ZAVEZANCEM
Obdina Bovec poziva nove z^yezance iz 9. dlena Odloka o turistidni taksi v obdini Bovec (lastnike
poditni5kih hiS in stanovanj na obmodju obdine Bovec) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolZni
podatke vpisati v predpisani priloZeni obrazec in jih do vkljuino 15.02.2017 poslati na naslov:
Obiina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8,5230 Bovec.

OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAdI.IN

PAVSALNEGA ZNESKA TURISTIdNE TAKSE V OBdINI BOVEC
Ime in priimek lastnika poditni5ke hi5e/stanovanja v obdini Bovec (zavezanca):

Naslov stalnega bivali5da zavezanca:
Matidna Stevilka:

Davdna Stevilka:

Telefonska Stevilka:

Naslov poditni5ke

h

iSe/stanovanj a:

uporabna povrsina poditni5ke hi5e/stanovanja:

_

mt

Stevilo leZisd:

Lastnik z dne'.

Kraj in datum:

il.

Podpis zavezanca:

POZIVZAVEZANCEM,IflUVELJAVLJAJOOPROSTITVENERAZLOGE

z veza,nce po 9. dlenu Odloka o turistidni taksi v obdini Bovec (lastnike
poditni5kih hiS in stanovanj na obmodju obdine Bovec), da v primeru obstojeiih oprostitvenih
razlogov za leto 2016, kot sledijo iz druge alinee 7. Elena Odloka, lahko do postavljenega roka (v
kolikor tega 5e niso storili) podajo vlogo za oprostitev pladila letnega pav5alnega zneska turistidne
takse za leto 2016. Iz preteklih izpolnjenih obrazcev se upoStevaj o zgolj podatki o uporabni povr5ini in
Stevilu leZi5d, medtem ko vloge za morebitno oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je
njihovo upravidenost treba izkazovati vsako leto sproti za preteklo leto. Oprostilni razlogi so le stalno
bivali5de ali oddaja v najem za bivanje, invalidnost in nebivalnost objekta, ki se dokazuje s
fotografijami.
Vloge z oprostitvenimi razlogi in utemeljitvijo po5ljite na naslov: Obiina Bovec, Trg
golobarskih Lrtev 8,5230 Bovec do vkljuino 15.02.2017.
Obdina Bovec poziva tudi vse

Odlok in Odloki o spremembi odloka o turistidni taksi v obdini Bovec ter predpisani obrazec
v elektronski obliki dostopna na spletni strani Obdine Bovec:
Irttp://obcina.bovec.si . Zakakrina koli pojasnila smo vam na voljo na tel. 5t. 05/3841-902 (kontaktna
oseba Vesna Cuder) in 05/3841-911 (kontaktna oseba: tajnik obdine Patricija Mur5id).

za posredovanje podatkov so

Datum: 04.01.2017

Stevilka: 4261-01 12017
Zupa) Obdine Bovec
Valter,MlekuZ
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