OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET
Številka: 0322-0007/2018
Datum: 25. 9. 2018
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17)
sklicujem 26. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo
v sredo, 10. oktobra 2018, ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.
Predlagam
- Ugotovitev sklepčnosti
- Potrditev zapisnika 25. seje Občinskega sveta z dne 6. junija 2018
- Potrditev zapisnika 6. dopisne seje Občinskega sveta, ki je potekala od 15. do 18. junija
2018 do 11. ure
- Potrditev zapisnika 7. dopisne seje Občinskega sveta, ki je potekala od 28. do 30. avgusta
2018 do 12. ure
in naslednji D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Volitve in imenovanja
Vprašanja in pobude
Predlog sklepa o soglasju k Statutu Javnega zavoda Mekinjski samostan
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve za leto 2018 – skrajšani postopek
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 – skrajšani
postopek
Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018
Predlog Dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za
leto 2018, št. 2
Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi poravnave v zvezi z zemljišči na Žalah
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KA-133 Novi
trg – druga obravnava
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako VK-10 – prva
obravnava
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek – prva
obravnava
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem)
načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI
SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).
Igor Žavbi
PODŽUPAN
V ZAČASNEM OPRAVLJANJU
FUNKCIJE ŽUPANA

VABLJENI:
- člani Občinskega sveta Občine Kamnik
- Maja SUŠNIK, direktorica občinske uprave
- Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske
javne službe in finance
- dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora
- Tina TRČEK, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Boris RAVBAR, podsekretar – vodja Oddelka za razvoj in investicije
- Marija KOS, podsekretarka – pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega
poslovanja
- mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti,
gospodarske javne službe in finance
- Lea LOGAR, strokovna sodelavka VII/1
- Lidija BOŽIČ, višja svetovalka za proračun in zaključni račun
- Mira RESNIK, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
- Ivanka OGRINEC, višja svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
- Aleksandra CEGLAR VIDMAR, v.d. direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan
- Robi LESNIK, predstavnik podjetja OSA arhitekti d.o.o.
- Boštjan JUVAN, direktor podjetja JUKUM d.o.o.
- Ines ROT, predstavnica družbe LUZ d.d.
- dr. Darja MARINČEK PROSENC, predstavnica podjetja POPULUS d.o.o.
- predstavniki medijev

