
 

 

 

 

 

 
Številka: 0320-0009/2014-7 

Datum: 23.12.2014 

 

IZPIS SKLEPOV 2. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI Z 

DNE 22.12.2014 

 

Obravnava dnevnega reda 

 

Župan je z vabilom predlagal naslednji dnevni red in dal na glasovanje predlog dnevnega reda 

s spremembo pri 4. točki, kjer se za besedilom doda » - sprejem po hitrem postopku«. 

 

Člani občinskega sveta so glasovali o predlaganem dnevnem redu: 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 

1. Potrditev zapisnikov: 

Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani  

 

2. Kadrovske zadeve: 

A. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani 

 

3. Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 

 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov 

Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij 

 

5. Predlog spremembe Statuta Občine Dol pri Ljubljani 

 

6. Določitev števila članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 

Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

7. Predlog za spremembo in dopolnitev sklepov o določitvi cene programa predšolske 

vzgoje v Občini Dol pri Ljubljani 

 

8. Predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, od 

1.9.2014 dalje 

 

9. Predlog programa dela občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar – 

december 2015 

 

10. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 853/5 in 853/4 k.o. 

Vinje 

 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

OBČINSKI URAD 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

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

e-pošta: obcina@dol.si  

 



11. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 866/5 in 866/6 k.o. 

Vinje 

 

12. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za leto 2015 

 

13. Vprašanja in pobude članov sveta 

 

Dnevni red je bil sprejet s 15 (petnajstimi) glasovi ZA, 1 (en) član občinskega sveta je 

glasoval PROTI. Vzdržanih glasov ni bilo. Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 (šestnajst) 

članov občinskega sveta. 

 

Sklep: 

Predlog obravnave 4. točke dnevnega reda po hitrem postopku: 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov 

Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij se sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Sklep je bil sprejet z 12 (dvanajstimi) glasovi ZA, nihče ni glasoval PROTI, vzdržani so bili 4 

(štiri) člani občinskega sveta. 

 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 

 

AD 1/1 SKLEP: 

Potrdi se zapisnik konstitutivne seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, ki je bila 22. 

oktobra 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi občinske stavbe, Dol pri Ljubljani 1. 

 

Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi ZA – soglasno. 

 

2. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani 

 

AD 2/1 SKLEP: 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani v Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani imenuje: 

• Tejo Batagelj 

• Daga Flajsa 

• Sebastijana Gorenca 

• Katarino Kordiš 

• Mojco Žlemperger 

 

Sklep je bil sprejet s 16 glasovi ZA – soglasno. 

 

3. Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 – prva obravnava 

 

AD 3/1 SKLEP: 

1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema sklep, da se o predlogu Proračuna 

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 opravi javno razpravo. 

 

2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema načrt razvojnih programov 2015-2018. 

 



3. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015. 

 

Sklep je bil sprejet s 15 (petnajstimi) glasovi ZA, nihče ni glasoval PROTI, vzdržana sta bila 

2 (dva) člana občinskega sveta. Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 (sedemnajst) članov 

občinskega sveta. 

 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov 

Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij - hitri 

postopek 

 

AD 4/1 SKLEP: 

Amandma: 

Amandma št. 1: 

Črta se 2. člen. 

 

Amandma št. 2: 

V 2. členu se doda tretji odstavek, ki glasi: » Doda se peti odstavek, ki glasi: Članstvo v 

vaškem odboru je častno, zato članom sejnina ne pripada.« 

 

Amandmaja sta bila sprejeta z 10 (desetimi) glasovi ZA, 5 (pet) jih je glasovalo PROTI, 1 

(en) član je bil vzdržan. Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 (sedemnajst) članov občinskega 

sveta. 

 

AD 4/2 SKLEP: 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi  njihovih 

območij po hitrem postopku s sprejetimi amandmaji. 

 

Sklep je bil sprejet z 10 (desetimi) glasovi ZA, 7 (sedem) jih je glasovalo PROTI, vzdržanih 

glasov ni bilo. Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 (sedemnajst) članov občinskega sveta. 

 

5. Predlog spremembe Statuta Občine Dol pri Ljubljani 

 

AD 5/1 SKLEP: 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani ugotavlja, da je predlog Sprememb in dopolnitev 

Statuta Občine Dol pri Ljubljani primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

Sklep je bil sprejet s 14 (štirinajstimi) glasovi ZA, nihče ni glasoval PROTI, vzdržan je bil 1 

(en) član. Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 (sedemnajst) članov občinskega sveta. 

 

6. Določitev števila članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 

Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

AD 6/1 SKLEP: 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani določa štiri člane Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu. 

 

 

 



AD 6/2 SKLEP: 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 

g. Gregorja Pečana 

g. Savo Gvardjančiča 

g. Andreja Sedeja 

g. Bojana Kokola 

 

Sklepa sta bila sprejeta s 17 (sedemnajstimi) glasovi ZA – soglasno. 

 

7. Predlog za spremembo in dopolnitev sklepov o določitvi cene programa predšolske 

vzgoje v Občini Dol pri Ljubljani 

 

AD 7/1 SKLEP: 

 

»I. 

Določi se  cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani, v višini 

 

- Dnevni program prvega starostnega obdobja                   413, 11 EUR 

- Dnevni program drugega starostnega obdobja                 320, 41 EUR 

- Kombinirani oddelek                                                        337,69 EUR 

 

Nove cene veljajo od 1.1.2015 dalje. 

  

II. 

Določi se osnova za izračun  obveznosti -  cena za izvajanje programa predšolske vzgoje in 

varstva vzgojno varstvena družina Ježek ( VVD Ježek) – program prvega starostnega obdobja  

v višini 469,52 EUR. 

 

Nova osnova - cena se uporablja od 1.1.2015 dalje. 

 

III. 

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1.1.2015. 

 

IV. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati  Sklep o določitvi cen programov predšolske 

vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, št. 6020-0002/2009-2 z dne 

17.12.2009 (Ur. list RS, št. 107/2009).« 

 

Sklep je bil sprejet z 10 (desetimi) glasovi ZA, 7 (sedem) jih je glasovalo PROTI, nihče ni bil 

vzdržan. Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 (sedemnajst) članov občinskega sveta. 

 

 

8. Predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, 

od 1.9.2014 dalje 

 

AD 8/1 SKLEP: 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri 

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 



Sklep je bil sprejet s 17 (sedemnajstimi) glasovi ZA – soglasno. 

 

9. Predlog programa dela občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar 

– december 2015 

 

AD 9/1 SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Dol 

pri Ljubljani za obdobje januar – december 2015. 

 

Sklep je bil sprejet s 17 (sedemnajstimi) glasovi ZA – soglasno. 

 

10. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 853/5 in 853/4 k.o. 

Vinje 

 

AD 10/1 SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na 

nepremičnini parc. št. 853/5 in 853/4 k.o. Vinje. 

 

Sklep je bil sprejet s 17 (sedemnajstimi) glasovi ZA – soglasno. 

 
 

11. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 866/5 in 866/6 k.o. 

Vinje 
 
AD 11/1 SKLEP: 

 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na 

nepremičnini parc. št. 866/5 in 866/6 k.o. Vinje 

 

Sklep je bil sprejet s 17 (sedemnajstimi) glasovi ZA – soglasno. 

 

12. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za leto 2015 

 

AD 12/1 SKLEP: 

 
»SKLEP 

 

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 

 

1. člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 

Dol pri Ljubljani za leto 2015 znaša  0,000603 EUR. 

 

 

 

 



2. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 

pa se od 01. 01. 2015.« 

 

Sklep je bil sprejet s 17 (sedemnajstimi) glasovi ZA – soglasno. 

 

 

Zapisala: 

mag. Nataša Gostinčar Petre 

         mag. Janez Tekavc, 

                    župan 


