
 
 
 
 
 

 
 
Številka: 0320-0003/2015-6 
Datum: 28.5.2015 
 

IZPIS SKLEPOV 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI Z DNE 27.5.2015 
 

 
Obravnava dnevnega reda 
 
Nika Rovšek s skupino članov občinskega sveta je podala predlog za spremembo dnevnega 
reda: 2. in 3. točka dnevnega reda se obravnavata po običajnem, dvofaznem postopku.  
 
Sklep ni bil sprejet. 9 (devet) članov občinskega sveta je glasovalo proti, 8 (osem) članov 
občinskega sveta je glasovalo za. Prisotnih je bilo 17 (sedemnajst) članov občinskega sveta. 
 
Župan je z vabilom predlagal naslednji dnevni red in dal na glasovanje  
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Potrditev zapisnikov: 
A. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 
B. Potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani  
  
2. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Dol pri Ljubljani – hitri 

postopek 
 

3. Odlok o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti 
Občine Dol pri Ljubljani – hitri postopek 
 

4. Poročilo inventurne komisije za leto 2014 
 

5. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014  
 

6. Enotni zakladniški račun 2014  
 

7. Premoženjska bilanca Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2014 
 

8. Letni program kulturnih dejavnosti v občini Dol pri Ljubljani za leto 2015 
 

9. Letni program športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2015 
 

 

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  

 



10. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – novelacija (Razširitev 
ceste pred OŠ Janka Modra) 
 

11. Sklep o razglasitvi javnega dobra (parc.št. 332/2 k.o. Dolsko) 
 

12. Vprašanja in pobude članov sveta 
 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema dnevni red 4. seje Občinskega sveta Občine 
Dol pri Ljubljani. 
 
Sklep je bil sprejet z 9 (devetimi) glasovi za, 8 (osem) članov občinskega sveta je glasovalo 
proti. Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 (sedemnajst) članov občinskega sveta. 
 

1.A. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. DOPISNE SEJE 
 

AD 1.A/SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrjuje zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Dol pri Ljubljani. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 
 
1.B. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE 
 
AD 1.B/SKLEP 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrjuje zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Dol 
pri Ljubljani s pripombami. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 
 

2. ODLOK O PRODAJI ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 
 
AD 2/1 SKLEP 
 
Amandma k odloku o prodaji zunaj prodajaln na območju občine Dol pri Ljubljani  
V 2. odstavku 1. člena se za piko doda besedilo: »ter na kmetijskih zemljiščih, če se prodaja 
ne vrši iz kmetijskih stavb. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 
 
AD 2/2 SKLEP 
 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na 
območju Občine Dol pri Ljubljani s sprejetim amandmajem. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 



 
3. ODLOK O ODDAJANJU V NAJEM IN OBREMENJEVANJU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V 

LASTI OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 
 
 
AD 3/1 SKLEP: 
Amandma k odloku o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnega premoženja v 
lasti Občine Dol pri Ljubljani: 
3. točka dnevnega reda naj se obravnava po običajnem, dvofaznem postopku. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 
 
AD 3/2 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani ugotavlja, da je Odlok o oddajanju v najem in 
obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 
 

4. POROČILO INVENTURNE KOMISIJE ZA LETO 2014 
 
AD 4/1 SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se seznani s poročilom Inventurne komisije za leto 
2014. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 
 

5. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 
 
AD 5/1 SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema naslednji 

 SKLEP: 

1. Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014. 

2. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014 sestavljata splošni in 

posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 

prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 

računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 

predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za 

leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi pregled izvrševanja načrta razvojnih 

programov v letu 2014. 

3. Odlok o zaključnem račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani  za leto 2014 se objavi v 
Uradnem listu RS.« 
 



Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, 1 član občinskega sveta je glasoval proti. Pri 
glasovanju je bilo prisotnih 17 (sedemnajst) članov občinskega sveta. 
 
6. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE 

DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2014 
 
AD 6/1 SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani  sprejema zaključni račun zakladniškega računa Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2014 s poročilom o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Dol 
pri Ljubljani za leto 2014. 

 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 
 

7. PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI NA DAN 31.12.2014 
 
AD 7/1 SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani  sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco Občine 
Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2014. 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, 1 (en) član občinskega sveta je bil vzdržan. 
 

8. LETNI PROGRAM KULTURNIH DEJAVNOSTI 
 

AD 8/1 SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme letni program kulturnih dejavnosti v Občini Dol 
pri Ljubljani za leto 2015. 
 
Sklep je bil sprejet s 16 (šestnajstimi) glasovi za, 1 (en) član občinskega sveta je bil vzdržan. 
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 (sedemnajst) članov občinskega sveta. 
 
 

9. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI 
 

AD 9/1 SKLEP: 
Amandma k Letnemu programu športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2015: 
»Predlaga se sprememba v poglavjih: 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
Vrhunski šport, 
Kakovostni šport, 
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter 
Vzdrževanje in nakup opreme 
na način, da se briše besedna zveza: 
» Do sredstev so upravičena društva, ki imajo veljavno odločbo o statusu društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju športa izdano s strani pristojnega ministrstva (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport).«« 



 
Sklep je bil sprejet z 9 (devetimi) glasovi za, 7 (sedem) članov občinskega sveta je glasovalo 
proti in 1 (en) član je bil vzdržan. Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 (sedemnajst) članov 
občinskega sveta. 
 
AD 9/2 SKLEP: 
 
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani sprejme letni program športa v Občini Dol pri Ljubljani 
za leto 2015. 
 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme letni program športa v Občini Dol pri Ljubljani 
za leto 2015 s sprejetim amandmajem. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 
   

10. POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – NOVELACIJA 
 

AD 10/1 SKLEP: 
 
Sprejme se sklep o potrditvi identifikacije investicijskega projekta za projekt »Razširitev ceste 
pred OŠ Janka Modra«. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno, s 17 (sedemnajstimi) glasovi za. 
 

11. SKLEP O RAZGLASITVI JAVNEGA DOBRA (PARC.ŠT. 332/2 K.O. DOLSKO) 
 
AD 11/1 SKLEP: 
 
Vzpostavi se status javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc.št. 332/2 k.o. 
Dolsko (ID4789778). 
 
Sklep je bil sprejet z 8 (osmimi) glasovi za, 6 (šest) članov občinskega sveta je bilo vzdržanih, 
3 (trije) člani občinskega sveta so glasovali proti. Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 
(sedemnajst) članov občinskega sveta. 
 
 
Zapisala: 
Nataša Gostinčar Petre 
 
          mag. Janez Tekavc, 
           župan 
 


