OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA PROSTOR IN
KOMUNALNO UREDITEV
Številka: 032-0019/2014-6/2
Datum: 26. 2. 2015

ZAPISNIK

3. seje odbora za prostor in komunalno ureditev, ki je bila
v sredo, 26. februarja 2015 ob 17.00 uri,
v sejni dvorani 61/II v drugem nadstropju Občine Kamnik

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

Bogdan Pogačar, mag. Mateja Poljanšek, Jože Korošec, Branko Mrak, Anton
Tone Smolnikar
Srečo Dacar, Cvetko Emeršič,
Franc Resnik
Ivanka Ogrinec

Sejo je vodil predsednik odbora Bogdan Pogačar.

Odbor je soglasno sprejel naslednji spremenjeni DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora za prostor in komunalno ureditev
Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
Razno

Gradivo je bilo objavljeno v gradivu št. 5 in na spletnem naslovu: http://www.kamnik.si/obcinskisvet/vsebine-naslednje-seje-obcinskega-sveta

»Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora za prostor in komunalno ureditev
======================================================================
Bogdan Pogačar je predstavil zapisnik 2. seje, ki so ga člani odbora prejeli po elektronski pošti.
Odbor je brez razprave in soglasno sprejel zapisnik 2. seje Odbora za prostor in komunalno
ureditev.

»Ad 2) Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
======================================================================
Ivanka Ogrinec je odbor seznanila z gradivom.
Po razpravi, v kateri je sodeloval Jože Korošec, je odbor soglasno sprejel naslednji
zaključek:
Odbor daje k Predlogu Sklepa o opustitvi javnega dobra pozitivno mnenje ter predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.
»Ad 3) Razno
====================================================================
 Branko Mrak je izpostavil dve okrogli mizi, ki sta bili organizirani na temo prostora v območju
KIK-a. Meni, da bi morala občina bolj aktivno pristopiti k tematiki in pripraviti neko vizijo
prihodnosti tega območja ter formirati neko skupino, ki bi privabila potencialne investitorje.
V razpravi so se mu pridružili mag. Mateja Poljanšek, Anton Tone Smolnikar in Bogdan
Pogačar.
Seja odbora je bila zaključena ob 17.25 uri.

Franc Resnik
TAJNIK

PREJMEJO:
- člani odbora
- Ivanka Ogrinec
- direktor občinske uprave
- župan
- zadeva

Bogdan Pogačar
PREDSEDNIK

