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19. člen poslovnika Občinskega sveta
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FINANČNE POSLEDICE: Sejnine predvidene v višini določene v proračun

GRADIVO PRIPRAVIL: občinska uprava
POROČEVALEC:

Rok Prevc, v.d. direktorja

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Program dela Občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar – december 2015

mag. Janez Tekavc,
župan

Na podlagi 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani ( Ur..l. RS št.
21/12) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 2. redni seji dne 22.10.2014 sprejel
naslednji

PROGRAM DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA OBDOBJE JANUAR – DECEMBER 2015

1.
Z letnim programom dela se zagotavljajo pogoji za delovanje Občinskega sveta kot celote.

2.
Program zajema tematiko na področju delovanja in financiranja občine in občinskih zavodov
in drugih proračunskih porabnikov, gospodarjenje z občinskim premoženjem, spreminjanje in
dopolnjevanje občinskih aktov in odlokov ter drugo aktualno problematiko.
3.
Uresničevanje sprejetega programa se bo izvajalo na rednih sejah občinskega sveta. Občinski
svet bo samo v upravičenih primerih, kjer bi lahko zaradi trajanja postopka nastala škoda,
sprejemal sklepe tudi na izrednih ali dopisnih sejah.
4.
V obdobju januar - december se bo občinski svet predvidoma sestal na 4. rednih sejah.
Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob sredah ob sedemnajsti uri.
5.
Na vse seje občinskega sveta se skladno s Poslovnikom občinskega sveta občine Dol pri
Ljubljani uvrstijo naslednje točke dnevnega reda:
- Potrditev zapisnika predhodne seje Občinskega sveta
- Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta.
- Poleg teh točk se po potrebi in na predlog pristojnih organov uvrstijo na dnevni red sej
še
- Predlogi v zvezi s pridobivanjem in odtujevanjem nepremičnin
- Predlogi Komisije za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja
- Predlogi sklepov o potrditvi investicijskih programov
- Predlogi sklepov o potrditvi programov opremljanja stavbnih zemljišč.
6.
V obdobju januar – december 2015 bo Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani predvidoma
Obravnaval naslednje zadeve:

-

3. SEJA – FEBRUAR 18 ali 25.
Odlok o proračunu občine Dol pri Ljubljani– 2 obravnava
Spremembe statuta – 2. Obravnava
Spremembe poslovnika občinskega sveta . 1 obravnava
Program dela kulturnih dejavnosti za leto 2015
Program dela športnih dejavnosti v letu 2015

-

Pravilnik o računovodstvu
Spremembe odloka o programu opravljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih
za odmero komunalnega prispevka v občini Dol pri Ljubljani.
Občinska priznanja
Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja občine Dol pri Ljubljani in
oddajanju v najem
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
Odlok o spremembi odloka o občinski upravi
Poročilo NO
Razpis sredstev za kmetijstvo za leto 2015

-

4. SEJA – MAJ – konec ali začetek junija
Sprememba poslovnika Občinskega sveta 2. Obravnava
Pravilnik o računovodstvu 2. Obravnava
Obravnava zaključnega računa, premoženjska bilanca ( z vsemi ostalimi) za leto 2014
Obravnava inventurnega poročila za leto 2014
Poročilo o izvajanju javnega linijskega prevoza na relaciji Senožeti – Ljubljana
Varnostno poročilo PP Bežigrad
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata
Odlok o nekategoriziranih občinskih cestah l. obravnava

-

V ČASU POČITNIC NI SEJ

-

5. SEJA SEPTEMBER / OKTOBER
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dol za leto 2015
Pravilnik o delitvi sredstev za kulturo
Pravilnik o delitvi sredstev za šport
Pravilnik o delitvi sredstev za kmetijstvo
Odlok o nekategoriziranih občinskih cestah II. Obravnava
Informacija o občinskih stanovanjih
Program šolstva in otroškega varstva
Uskladitev cen za vrtce ( vsako leto potrebno)
OPN
Odlok o proračunu za leto 2016 l. obravnava

-

6. SEJA NOVEMBER / DECEMBER
Odlok o proračunu za leto 2016 2. Obravnava
Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta
Program športa za leto 2016
Program kulture za leto 2016

7.
Skladno s potrebami občine lahko župan uvrsti na dnevni red posamezne seje tudi druge točke
dnevnega reda.
V primeru upravičenih razlogov lahko župan posameznih točk, predvidenih s tem programom,
ne uvrsti v dnevni red seje občinskega sveta oziroma jih predvidi za kasnejši termin.
Poleg navedenih predlogov aktov bo župan predlagal občinskemu svetu v sprejem tudi
predlog odlokov in drugih aktov, ki jih je in jih bo potrebno sprejeti zaradi usklajevanja

občinskih predpisov s sprejetimi zakoni, še posebej tistih, ki zahtevajo pravice, svoboščine in
dolžnosti občanov.
Župan:
Mag. Janez Tekavc

