OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET
Številka: 0322-0008/2020
Datum: 10. 11. 2020
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter 23.
in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in
61/19) sklicujem 13. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 25. novembra 2020, ob 16. uri
preko videokonference.

Predlagam
- Ugotovitev sklepčnosti
- Potrditev zapisnika 12. seje Občinskega sveta z dne 23. septembra 2020
in naslednji D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Vprašanja in pobude
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno – prva
obravnava
Predlog Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije - Investicijskega programa (IP)
»Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, I. faza«
Predlog Pravilnika o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan – prva obravnava
Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika
planina, d.o.o. – prva obravnava
Predlog Sklepa o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev
gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik
za leto 2020
Predlog Sklepa o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditvi
Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe storitev odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in
prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšanji postopek
Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2021
Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET
– Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).
Povezavo do videokonference bodo vabljeni prejeli dan pred dnem, določenim za sejo.
Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:
- članice in 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
- Katarina 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
- Franc RESNIK, višji svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe
- Liljana JUHART MASTIKOSA, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
- Lidija BOŽIČ, višja svetovalka za proračun in zaključni račun
- Sara Sitar, strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve VII/1
- Tadej Kovačič, strokovni sodelavec VII/2
- Marjana Kadunc, višja svetovalka za gospodarske javne službe
- Robi Lesnik u.d.i.a., predstavnik družbe OSA arhitekti d.o.o., izdelovalec OPPN
- Lidija Dovgan Žvegla, MILT, d. o. o.
- Mark Anžur, direktor družbe Velika planina, d. o. o.
- Milena Završnik, Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
- tehnična pomoč občinski upravi pri izvedbi seje preko videokonference
- predstavniki lokalnih medijev

