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I.

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Občina Dol pri Ljubljani

Odgovorna uradna oseba:

Željko Savič, župan

Datum prve objave kataloga:

Januar 2005

Datum zadnje spremembe:

1.2.2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.dol.si

Druge oblike kataloga:

V fizični obliki na sedežu občine:
Dol pri Ljubljani 1
1262 pri Ljubljani

II.

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA
ZNAČAJA

1. Organigram in podatki o organizaciji organa

OBČINSKI SVET

ŽUPAN

NADZORNI ODBOR

PODŽUPAN

DIREKTOR

OBČINSKA UPRAVA

Področje financ

Gospodarske javne službe in promet

Pravne, kadrovske in splošne zadeve

Urbanizem in okolje

Predšolska vzgoja, izobraževanje in šport

Gospodarjenje z nepremičninami

Kultura in raziskovalna dejavnost

Stanovanjsko gospodarstvo

Zdravstvo in socialno varstvo

Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami

Gospodarske dejavnosti in turizem

Inšpekcijski nadzor

2. Seznam vseh drugih organov in organizacij z delovnega področja in delujejo na
območju občine:
1.

Upravna enota Ljubljana – izpostava Bežigrad

2.

Upravna enota Ljubljana – izpostava Moste –Polje

3.

Upravna enota Ljubljana – Krajevni urad Dol pri Ljubljani

4.

Davčni urad Ljubljana – izpostava Bežigrad

5.

Davčni urad Ljubljana – izpostava Moste Polje

6.

Center za socialno delo Ljubljana - izpostava Bežigrad

7.

Center za socialno delo Ljubljana – izpostava Moste-Polje

8.

Stanovanjski sklad Ljubljana

9.

Gasilska zveza Dol Dolsko

10. GD Dol, Beričevo, Dolsko, Senožeti, Vinje, Klopce, Laze
11. Gasilska brigada Ljubljana
12. Javno podjetje VOKA SNAGA, Ljubljana
13. ELINS
14. Javno podjetje ENERGETIKA, Ljubljana
15. Zdravstveni dom Ljubljana Bežigrad
16. Zdravstvena ordinacija – splošna medicina – dr. RUS, Dolsko
17. Zobozdravstvena ordinacija dr. Kalan, Dolsko
18. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
19. Lekarna Pogačnik, Videm
20. MNZ – PP Ljubljana Bežigrad
21. Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani
22. Center za razvoj Litija
23. RRA-LUR
3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

mag. Rok Prevc, direktor občinske uprave
Tel.: 01 5303 252
e-mail: obcina@dol.si
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov s področja delovanja
lokalne skupnosti
Katalog pristojnosti občin najdete na sledeči povezavi:
http://www.lex-localis.info/TabView/VsebinaTabs.aspx?SectionID=c6c26383-9df0-4f898f05-67d774f72bab

5. Veljavni občinski predpisi
SEZNAM VELJAVNIH OBČINSKIH PREDPISOV (za povezavo do e-predpisa je
potrebno pritisniti tipko CTRL in klikniti na naziv predpisa)

Uradni
list št.

Uradni

Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986-2000

-

11/86

Družbeni plan Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje
1986-1990

-

15/87

Urbanistična rešitev za območje urejanja BS 9/4 Podgora,
morfološka enota 2A/2

-

20/00

Urbanistična rešitev za območje urejanja BO Dol,
morfološka enota 3C-delno in usmeritve za izvajanje

-

19/00

Dolgoročni plan Občine Dol pri Ljubljani

-

okt.98

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto B 8 Beričevo

27/92

-

Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora občine Ljubljana Bežigrad

62/94

-

Sklep o izločitvi podružničnih šol

45/96

-

Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Dol pri
Ljubljani

56/96

-

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Dol pri
Ljubljani

-

1/1996

Sklep o ustanovitvi knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani

-

7/97

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi knjižnice Jurij
Vega Dol pri Ljubljani

-

9/98

Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto B8 Beričevo

61/98

-

Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto B9 Dol

61/98

-

Naziv predpisa

vestnik

Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto M11 Dolsko

61/98

-

Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti

61/98

-

Odlok o spremembah Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana
občin Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-polje za
obdobje 1986-1990, za območje občine Dol pri Ljubljani

61/98

Sept.98

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
B8 Beričevo

70/98

Nov.98

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
B9 Dol

70/98

Nov.98

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
M11 Dolsko

70/98

Nov.98

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
M 10 Vinje-Klopce-Senožeti

70/98

Nov.98

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi knjižnice Jurij
Vega Dol pri Ljubljani

-

14/99

Urbanistična rešitev za območje urejanja za B9 – BS 9/22, morfološka enota 2A/2 - Zaboršt

-

14/99

Sklep o zmogljivosti javnega zavoda Osnovna šola Dol
pri Ljubljani

92/99

-

Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Dol
pri Ljubljani

45/00

-

Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij

56/00

-

Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu
in merilih za določanje plačil storitev

78/00

-

Program priprave za lokacijski načrt rekonstrukcije
križišča “Dolsko” na glavni cesti G2-108, v km 7,320
odseka 1181 Šentjakob–Ribče

82/01

-

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol
pri Ljubljani

82/01

-

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002

97/01

-

Program priprave zazidalnega načrta za območje urejanja
MP 11/1 – Podjetniški center Dolsko

102/01

-

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za
obdobje 1986–2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani
in družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad za
obdobje 1986–1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani
(programska zasnova za rekonstrukcije križišča “Dolsko”
na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181
Šentjakob–Ribče in programska zasnova za parkirišče
kamionov ob cesti G2 108, 1181 Šentjakob–Ribče) in
dopolnitev prostorskih
ureditvenih
pogojev s
spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Dol pri Ljubljani za območje križišča “Dolsko” in
parkirišča za kamione

102/01

-

Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov

36/02

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto B 9 Dol

86/02

-

Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občinskega urada občine Dol pri Ljubljani

26/03

-

Odlok o predkupni pravici občine Dol pri Ljubljani

29/03

36/03

Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Dol pri
Ljubljani

68/03

38/03

Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe

68/03

-

Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov
in dejavnosti na področju kulture, ki se financirajo iz
proračuna Občine Dol pri Ljubljani

68/03

-

Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Dol pri Ljubljani

92/03

-

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad in MostePolje za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za
območje Občine Dol pri Ljubljani

100/03

-

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem
načrtu rekonstrukcije križišča “Dolsko” na glavni cesti
G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob–Ribče

100/03

-

Kriteriji in merila za vrednotenje dejavnosti, projektov in
programov na področju kulture v Občini Dol pri Ljubljani

-

42/04

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa v Beričevem za
kulturni spomenik lokalnega pomena

54/04

41/04

Odlok o spremembah Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana
občin Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-polje za
obdobje 1986-1990, za območje občine Dol pri Ljubljani

71/04

44/04

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV
2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo

79/04

-

Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča
"Dolsko" na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181
Šentjakob-Ribče

81/04

44/04

Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnih
linijskih prevozov in posebnih linijskih prevozov na
območju Občine Dol pri Ljubljani

81/04

43/04

Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja
občine Dol pri Ljubljani in prostorskega reda občine Dol
pri Ljubljani

27/05

46/05

Spremembe in dopolnitve kriterijev in meril za
vrednotenje dejavnosti, projektov in programov na
področju kulture v občini Dol pri Ljubljani

-

46/05

Program priprave občinskega lokacijskega načrta za
območje urejanja BP 9/1 JUB Dol

53/05

-

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Dolu pri
Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

66/05

48/05

Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol
– skrajšani postopek

94/05

49/06

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji
in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za
določanje plačil storitev

100/05

49/06

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto B9 Dol

120/05

49/06

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 ×
400 kV Beričevo–Krško

5/06

-

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi cerkve sv.
Marjete v Dolu pri Ljubljani za kulturni spomenik
lokalnega pomena

14/06

49/06

Program priprave strategije prostorskega razvoja in
prostorskega reda Občine Dol pri Ljubljani

39/06

52/06

Odlok o oskrbi s pitno vodo

47/06

51/06

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode

47/06

51/06

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol

46/06

51/06

Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem
načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol

62/06

52/06

Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Dol pri Ljubljani

62/06

52/06

Sklep o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva
Središča Slovenije

65/06

-

Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije

88/06

-

Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije

88/06

-

Sklep o izločitvi podružnične šole Šentjakob ob Savi iz
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Dol pri Ljubljani in spremembi ustanoviteljice Osnovne
šole Dol pri Ljubljani

-

52/06

Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8
Beričevo

14/07

-

Program priprave lokacijskega načrta za območje urejanja
BS 9/1 Videm-Dol, morfološka enota 4A/1 Videm

14/07

-

Program priprave zazidalnega načrta za območje urejanja
BS 9/1 Videm Dol, morfološka enota 4A/1 Videm

14/07

-

Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti
BR 9/3 Korant

16/07

-

Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 –
JUB Dol

38/07

-

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani

55/07

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri
Ljubljani in določitvi njihovih območij

55/07

-

Odlok o programu opremljanja za območje urejanja BP
9/1 JUB – Dol

55/07

-

Odlok o urejanju javne razsvetljave

63/07

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

90/07

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo

90/07

-

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri
Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«

108/07

-

Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja BS 9/1
Videm – Dol, morfološka enota 4A/1 Videm

112/07

-

Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske
javne službe urejanja javne razsvetljave

112/07

-

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine v Zaborštu pri
Dolu za kulturni spomenik lokalnega pomena

112/07

-

Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja v
Vinjah za kulturni spomenik lokalnega pomena

112/07

-

Redakcijski popravek Odloka o lokacijskem načrtu za
območje urejanja BP 9/1 – JUB Dol (Uradni list RS, št.
38/07)

20/08

-

Odlok o pogojih in postopkih za podeljevanje in
prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini
Dol pri Ljubljani

20/08

-

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografska območja Mestne
občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig,
Občine Medvode in Občine Škofljica

25/08

-

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BS
9/1 Videm-Dol, morfološka enota 4A/1 Videm

28/08

-

Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto B8 Beričevo

29/08

-

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Dol pri Ljubljani

30/08

-

Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto B8 Beričevo

34/08

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri
Ljubljani in določitvi njihovih območij

46/08

-

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani

48/08

-

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje urejanja Mp 11/1 Dolsko

72/08

-

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
MP 11/1 – Dolsko

72/08

-

Odlok o spremembah odloka o koncesiji za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe urejanja javne
razsvetljave

101/08

-

Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Dol pri Ljubljani

116/08

-

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Regionalnega
razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije

116/08

-

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta
Ljubljanske urbane regije

116/08

-

Redakcijski popravek Odloka o lokacijskem načrtu za
območje urejanja BP 9/1 – JUB Dol

22/09

-

Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani

32/09

-

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta
Občine Dol pri Ljubljani

35/09

-

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani

35/09

-

Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno
parkiranimi vozili v Občini Dol pri Ljubljani

51/09

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Modra Dol pri Ljubljani

17/10

-

Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Dol pri Ljubljani

18/10

-

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva

25/10

-

Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih
subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca

63/10

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Modra, Dol pri Ljubljani

79/10

-

Koncesijski akt za podelitev koncesije gradnje
kanalizacijskega omrežja ter za podelitev koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

79/10

-

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri
Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«

4/11

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica,
Litija in Šmartno pri Litiji«

54/11

-

Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti
BS 9/1 Videm Dol

55/11

-

Obvezna razlaga odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za plansko celoto B 8 Beričevo (Ur. l. RS št. 70/98 in
29/2008)

86/11

-

Naziv predpisa

Uradni list

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

24/12

Odlok o spremembah Odloka o enkratni denarni pomoči
v Občini dol pri Ljubljani

39/12

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

75/12

Odlok o dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2012

75/12

Sklep o ceni oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih
sistemov na območju občine Dol pri Ljubljani

90/12

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Modra, Dol pri Ljubljani

106/12

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2013

106/12

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014

107/12

Odlok
o
dejavnosti
sistemskega
operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Dol
pri Ljubljani

43/13

Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in postopku
za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso
vključeni v programe vrtca

59/13

Sklep za znižanje enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Dol pri Ljubljani

59/13

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec

92/13

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani

4/14

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih
prometnih površin v Občini Dol pri Ljubljani

4/14

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2014

24/14

Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta,
drugih organov občine ter povračilih stroškov

24/14

Sklep o določitvi cene storitev na pokopališčih v Občini
Dol pri Ljubljani za leto 2014

24/14

Sklep o načinu oblikovanja cene oskrbe s pitno vodo iz
lokalnih vodovodnih sistemov na območju Občine Dol pri
Ljubljani

50/14

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri
Ljubljani

50/14

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Modra, Dol pri Ljubljani

50/14

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica,
Litija in Šmartno pri Litiji«

54/14

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
vaških odborov Občinskega sveta občine Dol pri
Ljubljani in določitvi njihovih območij

4/15

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani
za obdobje januar – marec 2015

4/15

Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri
Ljubljani

15/15

Sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine
vrtca

15/15

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

15/15

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega
zavoda osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani

15/15

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015

15/15

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

25/15

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2014

40/15

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine
Dol pri Ljubljani

40/15

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2015

88/15

Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov

6/16

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016

21/16

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Modra, Dol pri Ljubljani

24/16

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2015

27/16

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2016

44/16

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2016 – 2. rebalans

59/16

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2016 – 3. rebalans

79/16

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani
za obdobje januar–marec 2017

88/16

Odlok o prenehanju javnega zavoda Dom starejših Dolsko

1/17

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017

6/17

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2016

26/17

Odlok o javnem redu in miru v Občini Dol pri Ljubljani

26/17

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2017

68/17

Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

68/17

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018

6/17

Statut Občine Dol pri Ljubljani - UPB2

3/18

Poslovnik občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani –
UPB2

3/18

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2017

33/18

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Dol pri Ljubljani

72/18

Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani

17/19

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019

17/19

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2018

17/19

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje

26/19

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2019 – 1. rebalans

43/19

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2019 – 2. rebalans

79/19

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Janka Modra, Dol pri Ljubljani

82/19

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2020

-

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani
za obdobje januar–marec 2020

2/20

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč v Občini Dol pri Ljubljani

12/20

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020

24/20

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2019

91/20

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo

91/20

Pravilnik o plačilu za delo odgovornega urednika,
lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora
občinskega glasila

91/20

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Dol pri
Ljubljani

152/20

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani

152/20

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine Dol pri
Ljubljani

180/20

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani
za obdobje januar–marec 2021

197/20

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Dol pri Ljubljani

13/21

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Dol pri Ljubljani

13/21

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo

13/21

Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

13/21

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021

30/21

Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Dol pri Ljubljani

30/21

6. Seznam vrst upravnih postopkov:
a) Izdaja odločb na 1. in 2. stopnji in sklepov iz občinske pristojnosti
b) Izdaja potrdil in soglasij
7. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja občina:
a) Prostorski ureditveni pogoji – evidenca o zazidljivih in kmetijskih površinah
b) Občinske ceste in javne poti
c) Evidenca zavezancev za NUSZ
d) Kataster komunalnih vodov in uporabnikov (nahaja se pri izvajalcih javnih služb: JP
Vodovod-kanalizacija, Energetika, Snaga)
III.

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA

a) Dostop prek spleta:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://www.dol.si/assets/slike_vsebina/Katalog2020.pdf
b) Fizični dostop:
Na lokaciji občinskega urada: Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
Uradne ure:
- ponedeljek od 8.00 do 13.00 ure
- sreda: od 8. do 13. ure in od 15.00 do 17.00 ure
- petek: od 8. do 12. ure

IV.

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA:
1.

Zazidljivost površin na območju občine – lokacijske informacije

2.

Izvajanje komunalnih dejavnosti: vzdrževanje cest, javna razsvetljava,
vodovod, kanalizacija, pokopališke in pogrebne storitve

3.

Višina komunalnega prispevka in NUSZ

4.

Državne – občinske pomoči na področju kmetijstva in sociale

----------------------------------------------------------------------------------------------------22. marca 2003 je v Republiki Sloveniji začel veljati Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja - v nadaljevanju ZDIJZ - (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki državnim
organom, organom lokalnih skupnosti, javnim agencijam in drugim osebam javnega prava, nala
ga vrsto obveznosti s področja dostopa do informacij javnega značaja.
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja
pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki
ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb ( 4. člen
ZDJIZ).
Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo
naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.

a) Ustna zahteva:

Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, mu je organ dolžan
omogočiti dostop do zahtevanih informacij, razen do podatkov iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja.
b) Pisna zahteva:
Pisna vloga mora vsebovati:
-

navedbo organa, kateremu pošiljate zahtevek;
osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali
pooblaščencu;
naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
informacijo, s katero se želite seznaniti;
navedbo, na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije
(fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled).

Način posredovanja informacij:
Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo,
elektronski zapis, ali pa da se mu omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ
zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.
Stroški posredovanja informacij:
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali
elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške
na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list
RS, št. 24/16).
Rok za odločitev:
Organ je dolžan o vaši zahtevi odgovoriti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema
popolne zahteve.
Pravno varstvo:
Prosilcu je pravno varstvo zagotovljeno samo v primeru, da je podal pisno zahtevo. Zahteva, ki
je bila poslan po elektronski pošti, se šteje za pisno zahtevo, če je elektronsko podpisana, v
nasprotnem primeru jo organ obravnava kot ustno zahtevo.

Željko Savič, župan
l.r.

Imenovanje uradne osebe:
Župan Občine Dol pri Ljubljani je na podlagi 2. odstavka 9. člena ZDIJZ za uradno osebo za
posredovanje informacij javnega značaja za Občino Dol pri Ljubljani imenoval na ta položaj
Roka Prevca dne 4.3.2020. Kot uradna oseba skrbi za posredovanje informacij, ki so enotne za
občino in so opredeljene v tem katalogu.

