OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET
Številka: 0322-0003/2020
Datum: 14. 2. 2020
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 23.
ter 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in
61/19) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo
v sredo, 19. februarja 2020, ob 16. uri
v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.
Predlagam
- Ugotovitev sklepčnosti
in naslednji D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.

Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 – druga
obravnava
Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega
programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani
postopek
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020,
dopolnitev št. 1

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
- Katja VEGEL, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti (nadomeščanje vodje
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
- Mihaela BRNOT VETERNIK, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske
javne službe
- Barbara STRAJNAR, višja svetovalka za razvojne projekte
- Lidija BOŽIČ, višja svetovalka za proračun in zaključni račun
- Ivanka OGRINEC, višja svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
- Lidija ŽVEGLA, MILT d.o.o.
- predstavniki medijev

