OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET
Številka: 0322-0005/2019
Datum: 4. 6. 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 6. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo
v sredo, 19. junija 2019, ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.
Predlagam
- Ugotovitev sklepčnosti
- Potrditev zapisnika 5. seje Občinskega sveta z dne 22. maja 2019
in naslednji D N E V N I R E D:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volitve in imenovanja
Vprašanja in pobude
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 2 – prva obravnava
Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Kolesarska
povezava Kamnik – Godič«
Predlog sklepa o soglasju za sklenitev poravnave v postopku denacionalizacije
upravičene stranke Zadružne zveze Slovenije
Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v občini
Kamnik – druga obravnava
Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v
občini Kamnik v šolskem letu 2019/2020
Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik
Seznanitev s potekom postopkov in dokumentacijo v zvezi z izgradnjo nove OŠ Frana
Albrehta
Predlog sklepa o začetku postopka za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta
Občine Kamnik in Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik

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
- Barbara STRAJNAR, višja svetovalka za razvojne projekte
- Ivanka OGRINEC, višja svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
- Mira RESNIK, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
- Kristina ZABAVNIK, višja svetovalka za delovanje organov občine
- Ivanka UČAKAR, predsednica Komisije za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja
- dr. Darja MARINČEK PROSENC, predstavnica družbe POPULUS d.o.o.
- mag. Liana CERAR, ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik
- Dita HORVATIČEK, ravnateljica Vrtca Sonček
- Jelka GOLOB, direktorica Vrtca Zarja
- Maša DRENIK, direktorica Vrtca Peter Pan
- Primož HOČEVAR, direktor podjetja Atelje Hočevar d.o.o.
- Rafko LAH, ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta
- predstavniki medijev

