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Številka: 0320-0001/2015-9 
Datum: 18.2.2015 
 
 

IZPIS SKLEPOV 3. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI Z DNE 16.2.2015 
 

 
Obravnava dnevnega reda 
 
Župan je z vabilom predlagal naslednji dnevni red in dal na glasovanje predlog dnevnega 
reda s spremembo pri 2. točki, kjer se doda 2.C točka Odstop Mihaele Mekše z mesta članice 
KMVI  in imenovanje nadomestnega člana. 
 
Župan je predlagal, da se sprejme naslednji  
SKLEP 
» Točke dnevnega reda pod številkami 5., 6., 7., 8. in 9. se sprejmejo po hitrem postopku.« 
 
Za je glasovalo 14 članov občinskega sveta, soglasno. 
 
Člani občinskega sveta so glasovali o predlaganem dnevnem redu: 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Potrditev zapisnikov: 
Potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani  
 
2. Kadrovske zadeve: 

A. Imenovanje Vaških odborov Občine Dol pri Ljubljani 
B. Imenovanje urednika Občinskih novic 
C. Odstop Mihaele Mekše z mesta članice KMVI in imenovanje nadomestnega člana 

KMVI 
 

3. Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 – druga obravnava 
 

4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol pri Ljubljani – druga obravnava 
 

5. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občine Dol pri Ljubljani  - hitri postopek 
 

6. Predlog Odloka o organizaciji režijskega obrata – hitri postopek 
 

 

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  
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7. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 
Dol pri Ljubljani – hitri postopek 
 

8. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani – hitri postopek 
 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani – hitri postopek 
 

10. Predlog sklepa o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca 
 

11. Sklep o izstopu iz Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije 
 

12. Vprašanja in pobude članov sveta 
 

Dnevni red je bil sprejet s 14 (štirinajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
1. Potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 
 
AD 1/1 SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 2. seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, ki je bila 22. decembra 
2014 ob 17.00 uri v sejni sobi občinske stavbe, Dol pri Ljubljani 1, s pripombami. 
 
Sklep je bil sprejet s 15 (petnajstimi) glasovi za – soglasno. 
 
2.A.  Imenovanje Vaških odborov Občine Dol pri Ljubljani 
 
2.A./1 SKLEP: 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani za člane vaških odborov imenuje za:  
– vaški odbor za območje naselij Brinje in Beričevo: Mojco Marenk, Davorina Malca, 

Andreja Kralja 
– Vaški odbor za območje naselij Dol pri Ljubljani, Videm, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri 

Dolu, Zajelše in Podgora pri Dolskem: Mojco Repanšek, Sabino Grošelj, Antona 
Silvestra Zupana,  Jožeta Pogačnika, Jožeta Klemenčiča, Jurija Kuharja, Branka 
Tekavca  

– Vaški odbor za območje naselij Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje: Matijo 
Pustotnika, Draga Sredenška, Natašo Rotar, Slađano Brodnik, Janeza Selška, Antona 
Jemca 

– vaški odbor za območje naselij Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri 
Dolskem: Antona Prašnikarja 

– vaški odbor za naselje Laze pri Dolskem: Dušana Hribernika, Petra Uršiča, Antona 
Končarja (mlajšega) 

– vaški odbor za območje naselja Senožeti: Franca Jakliča, Toma Dukarića, Gregorja 
Pirca, Majdo Železnik. 

 
Sklep je bil sprejet s 15 (petnajstimi)  glasovi za, soglasno. 
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2.B.  Imenovanje urednika Občinskih novic. 
 
2.B./1 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani za odgovorno urednico občinskega glasila imenuje 
Špelo Kaurinšek Kaurin. 
 
Sklep je bil sprejet s 13 (trinajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
navzočih 15 (petnajst) članov občinskega sveta. 
 
2.C.  Odstop Mihaele Mekše z mesta članice KMVI in imenovanje nadomestnega člana 
KMVI 
 
2.C/1 SKLEP: 
Občinski svet se seznani z odstopom Mihaele Mekše z mesta članice Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Na njeno mesto se imenuje Jure Rabič 
 
Sklep je bil sprejet s 13 (trinajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 15 (petnajst) članov občinskega sveta. 
 
 

3. Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 – druga obravnava 
 
AD 3/1 SKLEP: 
Amandma št. 1: 
Finančna sredstva, ki so v I. Splošnem delu proračuna pod bilanco C. Račun financiranja 
namenjena odplačevanju finančnega najema (leasinga) za stavbno pravico vrtca Dol v višini 
366.000 EUR, se prenesejo pod bilanco A. Bilanca prihodkov in odhodkov, in sicer v II. Posebni 
del proračuna pod proračunsko postavko 40111, podkonto 420070 - Nakup poslovnih 
zgradb-finančni najem. 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
AD 3/2 SKLEP: 
Amandma št. 2: 
- Pod proračunsko postavko št. 40061 Vodovodi predvidi odhodek v višini 4.500 EUR za 
namen dokončanja projektne dokumentacije PZI za izgradnja vodohrana Vrh pri Dolskem. 
Dodatna sredstva naj se zagotovijo s povečanim prihodkom iz naslova povprečnine. 
- Sočasno v Načrtu razvojnih programov 2015-2018 pri projektu št. OB022-08-0014 

Vodohran Vrh upošteva stroške občine (lasten proračunski vir) za projektno 
dokumentacijo v višini iz prejšnje alineje. 
 

Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
AD 3/3 SKLEP: 
Amandma št. 3: 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: 
Iz tč. 40031 se 10.000,00 € prenese v tč. 40231. 



4 

 

 
Sklep je bil sprejet s 15 (petnajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
AD 3/4 SKLEP: 
Amandma št. 4: 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave se zmanjša za 3200€ tako, da se tč. 40014, 40015, 40018 in 40019 vsaka zmanjša za 
800€ (1.050 na 250€). 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina: Na tč. 40079 se sredstva ukine (2600€). 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo: na tč. 40052 se znesek poveča za 3000€. 
 
039001 Oskrba z vodo: na tč. 40061 se znesek poveča za 2800€. 
 
Sklep ni bil sprejet. Za je glasovalo 5 (pet) članov občinskega sveta, 7 (sedem) jih je glasovalo 
proti. Pri glasovanju je bilo navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
AD 3/5 SKLEP: 
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o proračunu Občine Dol pri 

Ljubljani za leto 2015 z bilanco prihodkov in odhodkov ter s posebnim delom proračuna s 
sprejetimi amandmaji. 

 
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 14 (štirinajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol pri Ljubljani – druga obravnava 
 
AD 4/1 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol 
pri Ljubljani. 
 
Sklep je bil sprejet z 12 (dvanajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
5. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občine Dol pri Ljubljani  - hitri postopek 
 
AD 5/1 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani. 
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Sklep je bil sprejet s 14 (štirinajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
prisotnih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
6. Predlog Odloka o organizaciji režijskega obrata – hitri postopek 
 
AD 6/1 SKLEP: 
Amandma št. 1: 
Spremeni se 5. člen predloga Odloka o organizaciji režijskega obrata tako, da po novem glasi: 
»Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oz. 
direktorju občinske uprave.  
Občina lahko za izvajanje posameznih del iz 4. člena tega odloka sklepa tudi  pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas izven sistemizacije,  pogodbe o delu ali pogodbe o drugih oblikah 
sodelovanja.« 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
AD 6/2 SKLEP: 
Amandma št. 2: 
Spremeni se 8. člen predloga Odloka o organizaciji režijskega obrata tako, da po novem glasi: 
»Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava Občine Dol 
pri Ljubljani oz. pooblaščeni zunanji izvajalec, ki za režijski obrat vodi ločeno računovodsko 
evidenco v skladu z Zakonom o računovodstvu.« 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
AD 6/3 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o organizaciji režijskega obrata po 
hitrem postopku s sprejetima amandmajema. 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
7. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o programu opremljanja za obstoječo 

komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 
Dol pri Ljubljani – hitri postopek 

 
AD 7/1 SKLEP: 
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani. 
 
Sklep je bi sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
8. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani – hitri postopek 
 
AD 8/1 SKLEP: 
Amandma: 
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V 4. členu se v na koncu 1 odstavka besedilo »praviloma enkrat na mesec ali enkrat na dva 
meseca« nadomesti z besedilom »praviloma 10 številk letno«. 
  
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
AD 8/2 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Dol 
pri Ljubljani, s sprejetim amandmajem. 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani – hitri postopek 
 
AD 9/1 SKLEP: 
Amandma št. 1: 
V 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole 
Janka Modra, Dol pri Ljubljani se 5. odstavek spremeni tako, da se glasi: »otroci lahko 
obiskujejo šolo tudi v drugem šolskem okolišu, kot imajo stalno prebivališče.«  
 
Sklep je bil sprejet s 14 (štirinajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
AD 9/2 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani, s sprejetim amandmajem. 
 
Sklep je bil sprejet s 15 (petnajstimi) glasovi za, nihče ni glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
10. Predlog sklepa o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca 
 
AD 10/1 SKLEP: 
Amandma: 
Starši lahko tudi izven termina, določenega v 1. členu, uveljavijo rezervacijo, in sicer zardi 
odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka 
Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v 
vrtcu zaradi bolezni ali poškodbe, dolžni pa so jo vrtcu posredovati najkasneje 15. dan od 
prvega dne odsotnosti otroka.” 
 
Sklep je bil sprejet z 8 (osmimi) glasovi za, 1 (en) član je glasoval proti. Pri glasovanju je bilo 
navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
AD 10/2 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila 
oskrbnine vrtca s sprejetim amandmajem. 
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Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, soglasno. 
 
 
11. Sklep o izstopu iz Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije 
 
AD 11/1 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema sklep o izstopu Občine Dol pri Ljubljani iz 
Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije. 
 
Sklep je bil sprejet z 9 (devetimi) glasovi za, 4 (štirje) člani občinskega sveta so glasovali proti. 
Pri glasovanju je bilo navzočih 16 (šestnajst) članov občinskega sveta. 
 
Zapisala: Nataša Gostinčar Petre 
          Mag. Janez Tekavc, 
           župan 


