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PREDLOG SKLEPA:          

 

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

Ljubljani za obdobje januar – december 2020. 

 

 

 

Občine Dol pri Ljubljani 

                                                                                                                    Željko Savič, župan 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



 

 

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

3/18- UPB2) je Občinski svet Občine Dol  pri Ljubljani na 8. redni seji, dne 5.2.2020, sprejel 

naslednji 

 

 

PROGRAM DELA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

ZA OBDOBJE JANUAR – DECEMBER 2020 

 

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 redni 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 2020 se bo občinski svet predvidoma sestal na najmanj 5. 

rednih sejah in eni slavnostni seji. 

 

Seje občinskega sveta se praviloma sklicujejo ob sredah ob osemnajsti uri. V času poletnih 

počitnic sej ni. 

 

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 2020 bo Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani predvidoma  

obravnaval naslednje zadeve: 

 

 



 

 

 

8. REDNA SEJA: 5.2.2020 

 

− Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 – druga obravnava 

− Predlog novega odloka o pokopališkem in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

v Občini Dol pri Ljubljani – druga obravnava 

− Izločitev iz javnega dobra nepremičnine z ID znakom 1765 829/4 

− Plan dela občinskega sveta za leto 2020 

 

 

9. REDNA SEJA: dne 11.3.2020 

− Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta, z dne 5.2.2020 

− Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 

− Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Dol pri 

Ljubljani za leto 2018 

− Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev ceste OMV – Zajelše (II. 

del)« 

− Program športa za leto 2020 

− Program kulture za leto 2020 

 

 

 

SLAVNOSTNA SEJA dne 25.3.2020 (KD Dolsko) 

 

 

10. REDNA SEJA: dne 20.5.2020 

− Premoženjska bilanca Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 

− Poraba presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v OŠ Janka Modra 

− Pravilnik o podelitvi nagrad perspektivnih mladih na področju kulture in športa  

− Sprememba odloka o kategorizaciji cest  

− Poročilo Medobčinskega inšpektorata 

− Varnostno poročilo PP Bežigrad 

− Poročilo o izvajanju javnega linijskega prevoza na relaciji Senožeti – Ljubljana 

− Poročilo proračunskih porabnikov (šola, vrtec, Peterca, Žarek upanja itd, Meli center) 

 

         

 

  11. REDNA SEJA: dne 23.9.2020 

− Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dol za leto 2020 

− Pregled izvajanja večjih projektov v občini 

         

            

  12. REDNA SEJA: dne 28.10.2020 

− Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – prva obravnava 

− Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – prva obravnava 

− Sistemizacija delovnih mest OŠ Janka Modra 

− Predlog OPN – prva obravnava 

 

  

 



 

 

   13. REDNA SEJA: dne 25.11.2020 

− Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – druga obravnava 

− Predlog Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – druga obravnava 

− Program športa za leto 2021 

− Program kulture za leto 2021 

− Program športa za leto 2022 

− Program kulture za leto 2022 

− Predlog OPN - druga obravnava 

 

 

Župan 

Željko Savič 


