
 

 

 

 

 

 
Številka: 0320-0002/2017-1 

Datum: 03.05.2017 

 

 

Na podlagi 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 

6/2016 – uradno prečiščeno besedilo) sklicujem 14. redno sejo OBČINSKEGA SVETA 

Občine Dol pri Ljubljani, ki bo v 

 

SREDO, DNE 17. 5. 2017, OB 17. URI 

 

v prostorih zbornice Vrtca pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17, Dol pri 

Ljubljani. 

 

Predlagani DNEVNI RED: 

1.) Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta z dne 1.2.2017 

2.) Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dol pri Ljubljani – 

prva obravnava 

3.)   Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016 

- Varnostna ocena za 10. policijski okoliš PP Ljubljana Bežigrad za leto 2016 

- Letno poročilo medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016 

4.) Končno poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2016 

- 1. del: Nadzor porabe sredstev za leto 2014 

- 2. del: Nadzor porabe sredstev za leto 2015 

5.) Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Dol pri Ljubljani – druga 

obravnava 

6.) Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 

7.) Premoženjska bilanca Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2016 

8.) Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Dol pri 

Ljubljani za leto 2016  

9.) Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol pri Ljubljani – prva 

obravnava 

10.) Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri 

Ljubljani – prva obravnava 

11.) Letni program športa za leto 2017 

12.) Letni program kulturnih dejavnosti za leto 2017 

13.) Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in 

humanitarnih društev v Občini Dol pri Ljubljani 

14.) Vprašanja in pobude članov sveta 

 

 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



Informativno gradivo - seznanitev: 

a) Inventurno poročilo za leto 2016 (poslano 7.4.2017) 

b) Poročila proračunskih porabnikov 

− Računovodsko poročilo 2016 – OŠ Janka Modra 

− Letno poročilo vzgojno varstvene družine Ježek za leto 2016 

− Letno poročilo zavetišča za zapuščene živali 

− Letno poročilo o izvajanju pomoči na domu kot socialna oskrba na domu v 

Občini Dol pri Ljubljani za leto 2016 – Žarek upanja 

c) Letno poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode iz vodovodnih sistemov v 

upravljanju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 

d) Letno poročilo o izvajanju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji 

(RRA LUR) v obdobju od 1.1.-31.12.2016 

e) Letni program dela nadzornega odbora za leto 2017 

 

                                                                                               

mag. Janez Tekavc 

župan 

po pooblastilu št. 0321-0006/2014-15 

Marija Zajec, podžupanja 

 

VABLJENI: 

- Člani občinskega sveta 

- Predstavniki medijev 

- Uslužbenci občinskega urada Občine Dol pri Ljubljani 

- Nadzorni odbor – predsednik 

- Helena Kozlevčar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

- Predstavnik Policijske postaje Ljubljana Bežigrad 

 

 

GRADIVO: 

k točki 1. - Zapisnik 13. redne seje  

k točki 2. priloženo [Grafični del dopolnjenega osnutka Odloka o OPN Občine Dol pri 

Ljubljani (prikaz namenske rabe prostora) je na vpogled preko svetovnega spleta na sistemu 

PISO na povezavi: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx] 

k točki 3. priloženo 

k točki 4. priloženo 

k točki 5. priloženo 

k točki 6. poslano 7.4.2017 

k točki 7. priloženo 

k točki 8. priloženo 

k točki 9. priloženo 

k točki 10. priloženo 

k točki 11. priloženo 

k točki 12. priloženo 

k točki 13. priloženo 

k točki 14. priloženo 

http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx

