
Na podlagi 9. dlena, v povezavi s 5. odstavkoml4. dlena Odloka o turistidni taksi v obdini Bovec
(Uradni list RS, 5t. 50/2018 in 5212018-popr.), v skladu 222. dlenom Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (ZSRT-I, Uradni list RS, St. 13/2018) Obdina Bovec objavlja

JAVNI POZIV
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova

za izra(un pav5alnega zneska turistiine takse v obiini Bovec zaleto 2019 in naprej

POZIV VSEM ZAVEZANCEM

Obdina Bovec pozivazavezance iz2. alinee 4. dlena v povezavi z 9. dlenom Odloka o turistidni taksi v
obdini Bovec (lastnike poditni5kih hiS in stanovanj na obmodju obdine Bovec) k oddaji podatkov, ki
bodo osnovazaizralun pavialnega zneska turistidne takse za leto 2019 in naprej (obradun v letu2020
in naprej). Zavezanci so dolZni podatke vpisati v predpisani priloZeni obrazec in jih do vkljuino 30. 9.
2018 poslati na naslov: Obiina Bovec, Trg golobarskih irtev 8,5230 Bovec.

Odlok o turistidni taksi v obdini Bovec s popravkom ter predpisani obrazec za posredovanje
podatkov so v elektronski obliki dostopna na spletni strani Obdine Bovec:http://obcina.bovec.si . Za
kakr5na koli pojasnila smo vam na voljo na tel. 5t. 0513841-902 (kontaktna oseba Vesna Cuder) in
0 5 I 3 84 1 -9 12 (kontaktna o seba : Cecilij a Avsenik).

Datum:24.08.2018 o * i\

OBRAZEC ZA POSRE,DOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAdUN

PAVSALNEGA ZNESKA TUzuSTIdNE TAKSE V OBCINI BOVEC zaleto 2019 innaprej

Ime in priimek lastnika poditniSke hi5e/stanovanja v obdini Bovec (zavezanca):

Naslov stalnega bivali5da zavezanca:

Matidna Stevilka: Davdna Stevilka:

Kontaktna tel. Stevilka ali e-naslov:

Naslov poditniSke hiSe/stanovanj a:

Uporabna povr5ina poditni5ke hi5e/stanovanja, kot je navedena v katastru stavb: m'

Lastnik z dne'.

Varstvo osebnih podatkov
Obdina Bovec bo posredovane osebne podatke uporabila izkljudno za namen postopka po tej vlogi. Obdina
Bovec bo podatke varovala na primeren nadin, tako da ne bo pri5lo do morebitnih neupravidenih razkritij
podatkov nepoobla5denim osebam. Obdina Bovec podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim
osebam.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nana5ajo name, pravico seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelovanja, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vkljudno s pravico do pritoZbe pri
Informacijskem poobla5dencu in sodnim varstvom pravic).

Kraj in datum: Podpis zavezanea:

Stevilka: \ YO I -rot [.P-otA - \b


