OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA PROSTOR IN
KOMUNALNO UREDITEV
Številka: 032-0019/2014-6/2
Datum: 12. 12. 2014

ZAPISNIK
1. seje odbora za prostor in komunalno ureditev, ki je bila
v sredo, 10. decembra 2014 ob 18.00 uri,
v sejni dvorani v 2. nadstropju Občine Kamnik

PRISOTNI ODBOR:
ODSOTNI –
ODBOR:
TAJNIK
ODBORA:
DRUGI
PRISOTNI:

Bogdan Pogačar, Srečo Dacar, Jože Korošec, Branko Mrak, Edis Rujović
(namesto odsotne mag. Mateje Poljanšek)
Mag. Mateja Poljanšek, Cvetko Emeršič, Anton Tone Smolnikar
Franc Resnik
Maja Sušnik, mag. Matjaž Srša

Sejo je vodil predsednik odbora Bogdan Pogačar.
Odbor je soglasno sprejel naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izdaja soglasja imenovanemu tajniku odbora
Izvolitev podpredsednika odbora
Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra ter ureditvi pravnih razmerij v zvezi s tem
Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 – prva
obravnava
Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 – prva obravnava
Razno

Gradivo je objavljeno v gradivu št. 3 in 3/I ter na spletnem
http://www.kamnik.si/obcinski-svet/vsebine-naslednje-seje-obcinskega-sveta.

naslovu:

»Ad 1) Izdaja soglasja imenovanemu tajniku odbora
======================================================================
Bogdan Pogačar je predstavil imenovanega Franca Resnika za tajnika odbora.
Odbor je brez razprave in soglasno sprejel naslednji
zaključek:
Odbor daje soglasje imenovanemu tajniku odbora Francu Resniku.

»Ad 2) Izvolitev podpredsednika odbora
======================================================================
Bogdan Pogačar je predstavil predlagano mag. Matejo Poljanšek za podpredsednico odbora.
Odbor je brez razprave in soglasno sprejel naslednji
zaključek:
Odbor je izvolil mag. Matejo Poljanšek za podpredsednico odbora.
»Ad 3) Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
======================================================================
Poročevalka Maja Sušnik je odbor seznanila z gradivom.
Po razpravi, v kateri je sodeloval Jože Korošec, je odbor sprejel naslednji
zaključek:
Odbor daje k Predlogu Sklepa o opustitvi javnega dobra, pozitivno mnenje in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.
»Ad 4) Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra ter ureditvi pravnih razmerij v zvezi s tem
======================================================================
Bogdan Pogačar in Maja Sušnik sta namesto odsotnega poročevalca mag. Mateja Tonina
odbor seznanila z gradivom.
Po razpravi, v kateri so sodelovali Jože Korošec, Branko Mrak in Edis Rujović, je odbor sprejel
naslednji
zaključek:
Odbor se je seznanil s Predlogom Sklepa o opustitvi javnega dobra ter ureditvi pravnih
razmerij v zvezi s tem.
»Ad 5) Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 –
prva obravnava
======================================================================
Bogdan Pogačar je odbor seznanil z gradivom.
Po razpravi, v kateri je sodeloval Jože Korošec, je odbor sprejel naslednji
zaključek:
Odbor daje k Predlogu Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto
2015 – prva obravnava, pozitivno mnenje ter predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme.
»Ad 6) Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 – prva obravnava
=====================================================================
Mag. Matjaž Srša je odbor seznanil z gradivom.
Po razpravi, v kateri sta sodelovala Jože Korošec in Branko Mrak, je odbor sprejel naslednje
zaključke:




Odbor se je seznanil s Predlogom Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016
– prva obravnava.
Odbor predlaga povečanje sredstev za obnovo dotrajanih občinskih cest.

»Ad 7) Razno
====================================================================
 Na vprašanje Jožeta Korošca, kako je s sanacijo plazu Ravne, je mag. Matjaž Srša pojasnil,
da izvajalec del zaradi neugodnega jesenskega vremena in objektivne zasedenosti na
drugih delih ni mogel opraviti predvidenih del. Z aneksom k pogodbi mu je občina podaljšala
rok izvedbe do 31.03.2015.
 Branko Mrak je izpostavil gost promet v okolici Zdravstvenega doma, premajhno križišče,
bližino šole ter veliko gostoto pešcev. Mag. Matjaž Srša mu je posredoval nekaj pojasnil.
 Člani odbora so potrdili predlog tajnika odbora, da bi bile seje odbora ob sredah ob 17. uri.
Seja odbora je bila zaključena ob 19.10 uri.

Franc Resnik
TAJNIK

PREJMEJO:
- člani odbora
- Maja Sušnik
- mag. Matjaž Srša
- direktor občinske uprave
- župan
- zadeva

Bogdan Pogačar
PREDSEDNIK

