MESTNA OBČINA MARIBOR
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA
Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica
Številka: ML- 32/2015
Datum: 10. 2. 2015
ZAPISNIK
3. seje Sveta krajevne skupnosti Kamnica, ki je bila v torek 27. 1. 2015, ob 18.00 uri, v
prostorih krajevne skupnosti Kamnica - sejna soba.
1. TOČKA
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta je ugotovil, da je od skupno sedmih, na seji prisotnih pet članov sveta KS
Kamnica.
PRISOTNI:
 Staša Bračko, Franc Brunček, Simon Hauptman, Petra Moškon, Karmen Obrul
Ostali prisotni na seji:
 Miha Lamut – tajnik KS Kamnica
2. TOČKA
Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje in 1. dopisne seje Sveta KS Kamnica
Poročilo o izvršitvi sklepov 2. seje in 1. dopisne seje Sveta KS Kamnica
DRSALIŠČE KAMNICA 2015
 Poročilo o sponzorskih pogodbah in donacijah
 Poročilo o prilivih
 Poročilo o izdatkih
 Potrditev večjih naročilnic in pogodbe z izvajalci
MENJAVA PROSTOROV V KULTURNEM DOMU
Potrditev najemnih pogodb
Vprašanja, pobude in prejete vloge
Razno

Ker na dnevni red ni bilo pripomb je predsednik predlagal v sprejem:
SKLEP 3/1:
Svet KS Kamnica sprejme predlagani dnevni red 3. seje Sveta KS Kamnica.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
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3. TOČKA
Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje in 1. dopisne seje Sveta KS Kamnica
Zapisnike člani in članice prejemajo kot gradivo po e – pošti.
Na zapisnike ni pripomb, zato predsednik predlaga v sprejem:
SKLEP 3/2:
Svet KS Kamnica potrdi zapisnik 2 . redne seje in 1. dopisne seje Sveta KS Kamnica.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

4. TOČKA
Poročilo o izvršitvi sklepov 2. redne seje Sveta KS Kamnica
Poročilo o izvršitvi sklepov so člani in članice pregledali ob komentarjih na sami seji. Ker ni
bilo pripomb in dopolnitev, predsednik predlaga v sprejem:
SKLEP 3/3:
Svet KS Kamnica potrdi poročilo o izvšitvi sklepov 2. redne seje Sveta KS Kamnica.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

5. TOČKA
DRSALIŠČE KAMNICA 2015
Predsednik Sveta KS Kamnica se v uvodu zahvali vsem, ki so kakorkoli prispevali k zbiranju
sredstev in se aktivno vključili v realizacijo projekta Drsališče Kamnica 2015. Kot zelo dober
pokazatelj uspešnega dela izpostavi zbrana sponzorska sredstva – 7850 €.
Finančni plan za drsališče je bil članom posredovan po e-pošti.
Razlaga prihodkov in izpolnjevanja obveznosti sponzorskih pogodb – večina sponzorjev je že
nakazala pogodbeno dogovorjena sredstva, nekateri morajo še vrniti podpisane pogodbe in
nakazati sredstva. Do 22. 1. 2015 je bilo nakazanih že 1970 €.
Predviden izkupiček od drsališča se nanaša na vstopnine za starejše od 14 let in dohodke od
izposoje drsalk. Planiran izkupiček je 600 €.
Planiran prihodek od gostinske dejavnosti je 300 €. Izpostavljeno, da je gostinec, ki je prvi
ponudil 500 € za delovanje na drsališču od ponudbe odstopil. Gostinec, ki sedaj izvaja
dejavnost pa se je dodatno aktiviral in za drsališče poiskal še dva dodatna sponzorja.
Ob gradivu so podrobno razloženi odhodki in potrebe po naročanju rekvizitov in materiala za
uspešno izvedbo projekta.
Planirani prihodki projekta so 8750 €, odhodki pa 8569 €. Predviden končni rezultat je tako
pozitiven, 181 €. Še enkrat se posebej izpostavi, da gre za strogo namenska sredstva, ki se
porabljajo izključno za namene drsališča.
Potrjena je izdaja naročilnic in podpis pogodb za nakup potrebščin, materiala in storitev za
obratovanje drsališča.
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Postavljeno je bilo vprašanje glede nakupa drsalk. Pojasnilo, da drsalke postanejo last KS
Kamnica, zanje so s strani pogodbenika bila sredstva samo zastavljena. Gre za namenska
sponzorska sredstva iz naslova delovanja drsališča.
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje o možnosti podaljšanja delovanja drsališča. Čakajo se še
informacije iz Zavoda za šport Slovenske Konjice ali je to možno, ter iščejo dodatne možnosti
za pridobitev sponzorskih sredstev.
Dodatnih vprašanj o delovanju drsališča ni, zato se predstavijo sklepi, vezani na projekt:
SKLEP 3/4:
Svet KS Kamnica potrdi spremembo finančnega načrta ZP I/III 2015, tako, da postavko
»prejete donacije« dvigne za 7850 €.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

SKLEP 3/5:
Svet KS Kamnica potrdi, da se v skladu z Odlokom o proračunu in podpisanimi
pogodbami, zbrana sponzorska in donatorska sredstva porabijo za potrebe plačil
obveznosti, ki so nastale s postavitvijo drsališča in njegovim vodenjem.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

SKLEP 3/6:
Svet KS Kamnica je pregledal finančni načrt drsališča in se z njim strinja.
Svet KS Kamnica se strinja z izdajo naročilnic in podpisom pogodb za potrebe
drsališča. Sredstva se črpajo izključno iz sponzorskih sredstev drsališča.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

6. TOČKA
MENJAVA PROSTOROV V KULTURNEM DOMU
Pri menjavi prostorov v Kulturnem domu Kamnica je prišlo do komplikacij. Člani sveta so na
seji prejeli gradiva – korespondenco e-pošte strokovnih služb Mestne občine Maribor, kjer so
si mnenja o menjavah in sklepanju aneksov k najemnim pogodbam nasprotujoča.
Predsednik Sveta KS Kamnica pojasni, da so trenutno vse aktivnosti na področju menjave
prostorov ustavljene, ker se čaka na konkretna navodila strokovnih služb MOM, kako urediti
razmerja.
Posredovana informacija s strani g. Darka Lorenčiča z Urada za gospodarske dejavnosti
MOM je, da je težava v sredstvih pridobljenih s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo,
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Prostori opremljeni s sofinanciranjem bi se
lahko oddajali le v neprofitno rabo. Zato predlaga, da se s selitvijo počaka do razpleta
situacije z ARSKTRP, oz. do preteka 5 letnega obdobja.
Vprašanj povezanih z odprto tematiko ni, prav tako se zaradi nejasnosti na tem področju do
nadaljnjega ne sklepa nič.
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7. TOČKA
Potrditev najemnih pogodb
Prav tako kot pri 6. točki, se tudi pri 7. točki dnevnega reda – Potrditev najemnih pogodb,
soglasno odloči, da dokler s strani pristojnih služb niso posredovana navodila o oddajnih
postopkih do nadaljnjega ne sklepa nič.
8. TOČKA
Vprašanja, pobude in prejete vloge
Predstavljeno je delovanje civilne iniciative – Samoorganizirana krajevna skupnost Kamnica.
V gradivih so članom priloženi zapisniki sej SKS Kamnica. Predsednik Sveta pove, da se je
sam udeležil treh srečanj, na katerih krajani, ki se sej SKS udeležujejo vedno redkeje,
izpostavljajo direktne probleme, čeprav nekateri sploh ne pridejo do besede, ker so na
dnevnem redu vedno ista ponavljajoča se vprašanja, navadno istih ljudi.
Spodbudna novica je, da so se skupaj uspeli dogovoriti za sestanek s predstavnikom
Telekoma, za pregled infrastrukturnih možnosti izboljšave internetnih povezav.
Predstavljen je bil tudi odgovor na vabilo za srečanje z županom. Ko bo proračun sprejet, bo
sporočen tudi možen termin sestanka, g. župan pa je s pobudo seznanjen.
G. Hauptman in g. Pajtler sta bila na sestanku pri g. Blassinu, ki je zadolžen za vodenje
projekta izgradnje kanalizacije v Kamniški grabi. Na vpogled sta pridobila projektno
dokumentacijo, ki pa ni popolna oz. se ne sklada z obljubljeno traso izdelave kanalizacije,
temveč vključuje le del Kamniške grabe, do odcepa Medič. Gradbeno dovoljenje pa je že
pridobljeno. Rečeno je bilo, da se bo razpisna dokumentacija izdala takoj, ko bo sprejet
proračun.
9. TOČKA
Razno
V uvodnem delu 9. točke predsedujoči preda besedo ga. Petri Moškon. Predstavljen je
program dela društev, ki je bil dogovorjen na Komisiji za koordinacijo društev, dopolnitve pa
se bodo dodajale skozi leto in podrobneje pregledale na srečanju Komisije za koordinacijo
društev s predstavniki društev.
SKLEP 3/7:
Svet KS Kamnica potrdi dopolnitve programa dela za obdobje 2015 – 2016.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
Ugotovljeno je bilo, da je zaloga kurilnega olja zelo nizka, zato se naroči 2000 L kurilnega
olja, za potrebe vseh prostorov v Kulturnem domu Kamnica.
SKLEP 3/8:
Svet KS Kamnica potrdi izdajo naročilnice za dobavo 2000 L kurilnega olja.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
Zaradi kadrovske menjave v tajništvu KS Kamnica je potrebno dodeliti pravico za uporabo
spletne aplikacije UJP-net in podpisovanje plačilnih nalogov. V sprejem se predlaga:
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SKLEP 3/9:
Svet KS Kamnica dodeluje pravice uporabnika spletne aplikacije UJP-net s pravico
podpisovanja elektronskih plačilnih nalogov:
- Mihi Lamutu, tajniku KS Kamnica
- Marjetki Hauptman tajnici, ki nadomešča tajnika KS Kamnica v času odsotnosti,
- Tatjani Kristl, vodji službe za MČ in KS v Sekretariatu za splošne zadeve MOM.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

Predsednik se vsem zahvali za sodelovanje in konča sejo sveta.
Seja je zaključena ob 18:55 uri.

Zapisal:
Miha Lamut, referent - tajnik
PREDSEDNIK SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI
KAMNICA
Simon Hauptman
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