
 

 

 

 

 

 

 

Številka: 032-0006/2022-9 

Datum:  10.06.2022 

 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

 

 

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Dol 

pri Ljubljani  

  

NAMEN: Obravnava in sprejem dokumenta 

  

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – 

UPB2); Zakon o spodbujanju razvoju turizma (Uradni list RS, št. 

13/18). 

  

PREDLAGATELJ: Željko Savič (župan) 

  

PRIPRAVA GRADIVA: Eva Vovk (občinska uprava) 

  

POROČEVALEC: Rok Prevc (direktor občinske uprave)  

  

FINANČNE POSLEDICE: Potrditev sprememb odloka nima finančnih posledic.  
 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o 

spremembah odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani v 

skrajšanem postopku in predlagani vsebini. 

 

 

Željko Savič, župan      

l.r. 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

 01/5303 240 

 obcina@dol.si 

 



OBRAZLOŽITEV 

 

Občina Dol pri Ljubljani je s 1. septembrom 2020 zaradi prehoda iz občinskega na državni enotni 

zakladniški račun (EZR) zamenjala poslovni bančni račun. Posledično so se spremenili tudi podračuni 

za nakazilo upravnih taks, komunalnih prispevkov, koncesij, zamudnin in drugih pristojbin, tudi 

podračun za plačilo turistične takse. 

Lokalni turistični ponudniki, ki imajo nastanitveno ponudbo vpisano v Register nastanitvenih obratov, 

so bili septembra 2020 o spremembi podračuna obveščeni z dopisom. 

Skladno z navedenim se predlaga sprejem predmetnega Odloka o spremembah odloka o turistični taksi 

v Občini Dol pri Ljubljani. Ker gre pri sprejemu predmetnega odloka za manj zahtevno spremembo, se 

skladno z 82. členom poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani predlaga skrajšani 

postopek za sprejem odlokov. 

 

Priloge: 

- Predlog Odloka o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani 

 



Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 - UPB2) in Zakon o 

spodbujanju razvoju turizma (Uradni list RS, št. 13/18) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 

20. redni seji, dne 22. 6. 2022, sprejel 

 

 

O D L O K 

o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani 

 

 

1. člen 

 

7. člen Odloka o turistični taksi v občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 72/2018) se spremeni 

tako, da se glasi: 

 

»Turistično in promocijsko takso zavezanci, najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, 

nakažejo na račun občine Dol pri Ljubljani TRR št.: SI56 0110 0845 0182 096, sklic: »SI19 davčna 

številka zavezanca – 07129«, namen: »Turistična in promocijska taksa mesec/leto«. 

 

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Št. zadeve: 322-0003/2018-3 

 

Dol pri Ljubljani, dne _____________ 

 

 

Župan 

Občine Dol pri Ljubljani 

Željko Savič 


