OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET
Številka: 0322-0004/2019
Datum: 7. 5. 2019
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 5. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo
v sredo, 22. maja 2019, ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.
Predlagam
- Ugotovitev sklepčnosti
- Potrditev zapisnika 4. seje Občinskega sveta z dne 27. marca 2019
in naslednji D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Volitve in imenovanja
Vprašanja in pobude
Seznanitev z Informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu
2018
Predlog Strategije hodljivosti in lokalnega načrta hodljivosti – izvleček ukrepov za
pešcem prijazen Kamnik
Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2019
Predlog Programa del za leto 2019 za opravljanje gospodarske javne službe dobave,
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik
Predlog Programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za obdobje 2018–2021,
dopolnitev št. 1, marec 2019
Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2018
Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2018
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2018
Seznanitev s Poročilom o volilni kampanji za lokalne volitve 2018 v občini Kamnik in
predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma
kandidatom za volitve župana in organizatorjem list kandidatov za volitve članov
Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2018
Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v občini
Kamnik – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI
SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).
Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:
- članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik
- Maja SUŠNIK, direktorica občinske uprave
- Petra FILIPIČ ČOP, podsekretarka – vodja kabineta župana
- 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
- Katja KUNSTELJ, višja svetovalka za reševanje pravnih zadev
- Marjana KADUNC, višja svetovalka za gospodarske javne službe
- Franc RESNIK, višji svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe
- Mira RESNIK, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
- Katarina VEGEL, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
- Lidija BOŽIČ, višja svetovalka za proračun in zaključni račun
- Ivanka OGRINEC, višja svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
- Ivanka UČAKAR, predsednica Komisije za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja
- Aleksander PERKLIČ, komandir Policijske postaje Kamnik
- dr. Matej OGRIN, vodja projekta izdelave Strategije hodljivosti in lokalnega načrta
hodljivosti
- mag. Manca CVIRN, namestnica direktorice Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o.
- Leon KEDER, direktor družbe Velika planina d.o.o.
- Tomaž BESEK, predsednik nadzornega sveta družbe Velika planina d.o.o.
- dr. Tomaž SIMETINGER, direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik
- predstavniki javnih zavodov
- predstavniki medijev

