OKVIRNI PROGRAM DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA LETO 2022

1. OKVIRNI ČASOVNI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2022:
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2. OKVIRNI VSEBINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2022:
I. TRIMESEČJE
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve:
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Jesenice"
- Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve Pomoč na domu
Oddelek za gospodarstvo:
- Plan dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2022
- Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2021
Komunalna direkcija:
- Poslovni načrt podjetja JEKO d.o.o. za leto 2022
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega
podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
- Spremembe in dopolnitve Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa
in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice

- Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih cest
Oddelek za okolje in prostor
- Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 (ob Zaključnem
računu 2021)
- Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
- Stanovanjski program Občine Jesenice – Novelacija (2022-2027) – prva in druga obravnava
Oddelek za finance, plan in analize:
- Predlog zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2021 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
Kabinet župana:
- Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta za mandat 2018 – 2022
- Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2021
- Program dela Občinskega sveta za leto 2022
- Volitve in imenovanja
- Potrditev predlaganih kandidatov za priznanja Občine Jesenice v letu 2022
- Program dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022
- Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2021
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica:
- Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica za leto 2021
- Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2021

II. TRIMESEČJE
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve:
- Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini
Jesenice
Oddelek za gospodarstvo:
- Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice
Komunalna direkcija:
- Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na
območju občine Jesenice v letu 2021
- Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov za leto
2021
- Poročilo o izvajanju koncesionarane dejavnosti distribucije toplote za leto 2021
- Informacija o letnem poročilu JEKO d.o.o. za leto 2021
- Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice za leto 2021
Oddelek za okolje in prostor
- Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022

Kabinet župana:
- Volitve in imenovanja
- Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne
volitve 2022 v občini Jesenice
- Imenovanje Občinske volilne komisije
- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine
Jesenice
III. TRIMESEČJE
Komunalna direkcija:
- Operativni program izvajanja oskrbe s pitno vodo v občini Jesenice v obdobju od leta 2021 do leta
2027
- Potrditev Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice
- Poročilo o izvajanju plana graditve in vzdrževanja občinskih cest 2019 - 2022
- Poročilo o ugotovitvah raziskav na zajetju Peričnik z morebitnimi predlogi ukrepov za sanacijo stanja
Oddelek za okolje in prostor
- Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
- Poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2022
Kabinet župana:
- Volitve in imenovanja
- Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta za mandat 2018 – 2022

IV. TRIMESEČJE
Kabinet župana:
- Izvolitev predstavnikov (elektorjev) v volilna telesa za volitve članov Državnega sveta predstavnikov lokalnih interesov
- Določitev kandidata 10. volilne enote za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov

