
I. PODATKI O ZAVEZANCU
______________________________________ OBČINA PREBOLD  
(ime pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, Hmeljarska cesta 3 
sobodajalca, kmeta ali društva, ki sprejema turiste na 3312 Prebold  
prenočevanje)  
__________________________________ 
(naslov)
__________________________________ 
(številka pošte in pošta) 

MESEČNO POROČILO O ŠTEVILU NOČITEV IN VPLAČANI TURISTIČNI TAKSI 
ZA MESEC _______________ 202____ 

II. PODATKI O NASTANITVENI ZMOGLJIVOSTI (vpisati prvič in ob morebitnih spremembah)

a) število sob: ___________ število apartmajev: ___________ število ležišč: ______________

b) število ležišč: stalnih: ___________________________ pomožnih: ____________________

III. PODATKI O NOČITVAH IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI
Zavezanci za plačilo Število 

nočitev 
Turistična taksa 
na nočitev v € 

Promocijska 
taksa v €  

Skupaj taksa 
v € 

Skupna vrednost takse 
v € 

1. Domači gostje v višini 100 % 0,48 € 0,12 € 0,60 € 

2. Tuji gostje v višini 100 % 0,48 € 0,12 € 0,60 € 

3. Turisti oproščeni takse 0,00 € 

4. Ostalo

SKUPAJ ŠTEVILO NOČITEV IN 
IZRAČUN VREDNOSTI TAKSE 

Rok za oddajo poročila in rok za nakazilo turistične takse je do 25. v mesecu za pretekli mesec na 
naslov: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold ali epoštni naslov obcina@prebold.si.  

Številka računa: SI56 0137 4845 0000 084 sklic: 19 davčna številka zavezanca za takso - 07129. 

V ______________, dne ___________ Žig Poročilo pripravil: ____________________ 

Odgovorna oseba: ____________________ 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 
S podpisom tega poročila soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke zbiramo le zaradi 
obdelave vašega poročila in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje poročila so osebni podatki, obvezni in brez le-
teh poročilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. Za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj 
navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev. 
Osebni podatki označeni z “neobvezen podatek” niso obvezni. Če označenega osebnega podatka, ne posredujete, to ne bo 
vplivalo na obravnavo vašega poročila. Kontaktni podatek o telefonski številki oziroma elektronski pošti in podobno, bomo 
uporabili za namen lažje komunikacije glede tega poročila. 
S podpisom poročila potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do 
seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora. 
Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o 
obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov, 
objavljeni na naši spletni strani: https://www.prebold.si/index.php/uprava/varstvo-osebnih-podatkov. 
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