Krajevna skupnost Kamnica
Vrbanska cesta 97, 2351 KAMNICA
tel. št.: +386.2.2201-837, e-pošta:
ks.kamnica@maribor.si
Številka: 01301-94/2015-2
Datum: 14.12.2015

ZAPISNIK
6. seje sveta Krajevne skupnosti Kamnica, ki je bila v sredo, 2. decembra 2015 ob 17. uri
v sejni sobi Kulturnega doma Kamnica.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Simon HAUPTMAN
Robi PAJTLER
Petra MOŠKON
Karmen OBRUL
Franc BRUNČEK
Jani RAVNJAK

predsednik sveta KS
podpredsednik sveta KS
podpredsednica sveta KS
članica sveta KS
član sveta KS
član sveta KS

OSTALI PRISOTNI:
Miha LAMUT – referent

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje Sveta KS Kamnica
4. Poročilo o izvršitvi sklepov 5. seje Sveta KS Kamnica
5. Obravnava in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta KS Kamnica
6. Poročilo o izvršitvi sklepov 5. dopisne seje Sveta KS Kamnica
7. Poročilo komisije za izbor najemnika bifeja
8. Poročilo komisije za investicije na pokopališču
9. Poročilo o dogajanju na projektu Kamniška graba – kanalizacija in rekonstrukcija
ceste
10. Komunala: poročilo komunalne komisije in razpis za izbiro izvajalca za 2016.
11. Kulturni dom:
12. razpis za čiščenje kulturne doma za leto 2016
13. razpis za urejanje okolice kulturnega doma 2016
14. Pokopališče: razpis za izbiro izvajalca za leto 2016
15. Finančni plan za leto 2016
16. Plan investicij:
17. Kulturni dom 2016
18. Pokopališče 2016
19. Obisk župan z ekipo v Kamnici
20. Vprašanja, pobude in prejete vloge
21. Razno
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1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta pozdravi prisotne. Ugotovi se, da je prisotnih vseh 7 članic in članov, kar
zagotavlja sklepčnost.

2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Pripomb k dnevnemu redu ni bilo, zato
so prisotni na predlog predsednika sveta glasovali in soglasno s 7 glasovi ZA sprejeli:
SKLEP 6/1
Svet KS Kamnica sprejme predlagan dnevni red 6. seje.

3.
Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta KS Kamnica
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom.
Zapisnik se je po točkah projekcijsko pregledal še na seji. Pripomb ni bilo, zato Svet s 7
glasovi ZA sprejme:
SKLEP 6/2
Svet KS Kamnica potrdi zapisnik 5. redne seje.

4.
Poročilo o izvršitvi sklepov 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti
Predstavljeno je poročilo o izvršitvi sklepov:
Št.
sklepa
5/1

5/2

Besedilo sklepa
Svet KS Kamnica sprejme predlagan dnevni red 5. seje sveta
krajevne skupnosti.
Svet KS Kamnica potrdi zapisnik 4. redne seje z dne 25.
maja 2015.

5/3

Svet KS Kamnica potrdi poročilo o izvršitvi sklepov 4. redne
seje z dne 25. maja 2015.

5/4

Svet KS Kamnica se je seznanil s poročilom o stanju cest v
KS Kamnica. Svet KS Kamnica daje pooblastila predsedniku
komunalne komisije g. Pajtler Robiju, da v sodelovanju s KS
Kamnica in ustreznimi službami pripravi javni razpis za izbiro
izvajalca za vzdrževanje cest. Razpis zajema preostala
sredstva v višini približno 18.000€.
Svet KS Kamnica sklene začeti postopek za oddajo prostora
namenjenega gostinski dejavnosti v kulturnem domu
Kamnica. Postopek prijav in izbiro izvajalca vodi komisija KS
Kamnica na podlagi usmeritev sveta KS Kamnica

5/5

-

Najemnina se določi in usklajuje na podlagi Odloka o
oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih

Stanje izvršitve sklepa
SKLEP KI SE NE
IZVRŠUJE –
POTRDITVENI SKLEP!
SKLEP KI SE NE
IZVRŠUJE –
POTRDITVENI SKLEP!
SKLEP KI SE NE
IZVRŠUJE –
POTRDITVENI SKLEP!
SKLEP JE BIL IZVRŠEN
IZBRANI PONUDNIK JE
JURE JAGODIČ S.P.
SKLEP JE BIL IZVRŠEN
IZBRANI PONUDNIK JE
SEBASTIJAN JAUŠOVEC
S.P.
PODPISANA JE BILA
POGODBA ZA DOBO 5
LET
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-

-

-

-

-

boksov
Najemna pogodba zajema uporabo :
o prostora za gostinsko dejavnost - poslovni
prostor v skupni izmeri 15,66 m2, v pritličju
večnamenske stavbe Vrbanska cesta 97 v
Kamnici.
o souporaba avle velike dvorane izmeri 30 m2.
o in dvorišča kulturnega doma v izmeri 12 m2.
Z vsemi interesenti, ki bodo izpolnjevali pogoje za
najem, bo posebna komisija KS Kamnica opravila
individualne pogovore.
Komisija bo na podlagi pogovorov izbrala najbolj
primernega interesenta in ga predlagala svetu KS
Kamnica, ki bo na svoji seji odločal o sklenitvi
najemne pogodbe.
najemnik se zaveže redno plačevati skupne stroške
souporabe prostorov, višina katerih je določena v
ključu delitve stroškov kulturnega doma.
Najemnik se zaveže redno plačevati ostale stroške
ki nastanejo pri vodenju gostinske dejavnosti
(poraba elektrike po števcu, uporaba vode po števcu,
SAZAS,...itd).

PRIDOBLJENA SO BILA
SOGLASJA K PODPISU
POGODBE S STRANI KS
KAMNICA

Svet KS Kamnica potrdi komisijo v sestavi:
-

Simon Hauptman, predsednik sveta KS Kamnica
Franc Brunček, član sveta KS Kamnica
Staša Bračko, članica sveta KS Kamnica

ki bo vodila postopek izbire najemnika in bo svetu KS
Kamnica predlagala izbranega najemnika.
Najemno pogodbo potrdi svet KS Kamnica.
Komisija ima nalogo, da med prijavljenimi interesenti po
opravljenih individualnih pogovorih izbere najemnika, ki bo po
mnenju komisije:
najbolj vestno in gospodarno ravnal s premoženjem
KS Kamnica,
imel dovolj izkušenj z vodenjem gostinskih lokalov,
imel vizijo, kako voditi lokal in hkrati dati dodatne
vsebine kulturnemu domu Kamnica, ne bo oviral ali
onemogočal že uveljavljenih vsebin v kulturnem
domu Kamnica.
DOPOLNILO: Ta sklep razveljavi sklep 2/16 z 2. Redne seje
sveta KS Kamnica.
5/6

5/7

Svet KS Kamnica daje mandat predsedniku sveta KS
Kamnica, da s službo za javna naročila opravi javni razpis za
izgradnjo betonskih temeljev na pokopališču Kamnica.
Svet KS Kamnica daje mandat komisiji v sestavi: Simon
Hauptman, Karmen Obrul in Petra Moškon, da pripravi in
vodi postopke za izbiro izvajalcev za potrebe investicij
manjših vrednosti na pokopališču v Kamnici in na Urbanu:
- obnovitvena dela na mrliški vežici
- odstranitev starih in zasaditev novih »cipres« - ameriški klek
- zasaditev dodatnih 50 m žive meje
- izgradnja dodatnega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja na pokopališču

SKLEP JE BIL IZVRŠEN
IZBRANI PONUDNIK JE
ASFALTERSTVO BRUS
TEMELJI SO V IZGRADNJI
SKLEP JE BIL IZVRŠEN.
KOMISIJA JE PRIDOBILA
IN PREGLEDALA
PONUDBE.
IZVŠENI JE BILO:
OBNOVA MRLIŠKE
VEŽICE - FASADA
ČIŠČENJE
STREHE MRLIŠKE

4
- druge manjše investicije in vzdrževalna dela

VEŽICE
OBREZ CIPRES
PRIDOBITEV
STROKOVNEGA
MNENJA O
CIPRESAH
SKLEP JE BIL IZVRŠEN.
UGOTOVITVE:
KS KAMNICA MORA
PLANIRATI SREDSTVA V
FINANČNEM NAČRTU
POKOPALIŠČA ZA
PODJEMNO POGODBO IN
JAVNA DELA
-

5/8
Svet KS Kamnica daje nalogo vodstvu KS Kamnica in
ustreznim službam na MOM, da skupaj preučijo možnost
zaposlitve hišnika KS Kamnica, ki bi opravljal naloge
vzdrževanja pokopališča in kulturnega doma, ter bil hkrati na
voljo za manjša komunalna dela na cestah in drugih
problemih v KS Kamnica.
5/9

5/10

5/11

5/12

Svet KS Kamnica je na podlagi zbiranja ponudb izbral
izvajalca za izgradnjo ceste – projekt KOLANDER.
Izbrani izvajalec je Tadej Reisman s.p., Pot na Novine 26,
2212 Šentilj, s skupno ponujeno ceno 2.272,74 EUR.
KS Kamnica izda naročilnico v vrednosti 1.737,28 EUR,
MOM pa naročilnico v vrednosti 535,46 EUR.
Dela morajo biti zaključena v predvidenem roku in za znesek
po ponudbi. Med gradbenimi deli in po zaključku del bo
komunalna komisija KS Kamnica preverila ustreznost in
kvaliteto opravljenih del, ter vgrajenega materiala. Pred
pričetkom del, se z izbranim izvajalcem opravi skupen
terenski ogled.
Svet KS Kamnica je na podlagi zbiranja ponudb izbral
izvajalca za nabavo zložljivih plastičnih miz za potrebe
dvorane KS Kamnica.
Izbrani izvajalec je E-Otok, Jernej Pregrad s.p., Šober 49b,
2354 Bresternica, s skupno ponujeno ceno 1.525,00 EUR.
Svet KS Kamnica sklene, da se zaradi menjave pisarne
razdre pogodba z najemnikom E-OTOK za pisarno L4 in nato
sklene nova najemna pogodba za pisarno 2L.
Svet KS Kamnica sprejme dopolnitev plana vzdrževanja cest
za leto 2015 z dodano lokacijo – Kolander.

SKLEP JE BIL IZVRŠEN
DELA SO BILA
OPRALJENA.
IZVAJALEC JE DELA
OPRAVIL V SKLADU S
PONUDBO.
PRI PREGLEDU NI BILO
OPAŽENIH NAPAK.

SKLEP JE BIL IZVRŠEN
MIZE SO NABAVLJENE IN
PREDANE NAMENU
SKLEP JE BIL IZVRŠEN
NAJMENIK SE JE
PRESELIL V NOVO
PISARNO
SKLEP KI SE NE
IZVRŠUJE –
POTRDITVENI SKLEP!

S 7 glasovi ZA sprejet:
SKLEP 6/3
Svet KS Kamnica potrdi poročilo o izvršitvi sklepov 5. redne seje.

5.
Obravnava in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta KS Kamnica
Na dopisni seji je bil potrjen izbor najemnika za gostinski lokal v Kulturnem domu Kamnica.
Predstavljeno točkovanje za izbor ter zaključni izračun točk.
Za najemnika je bil izbran Sebastjan Jaušovec s. p.. Najemna pogodba je bila podpisana in
zanjo pridobljeno soglasje.
Dejavnost v lokalu že poteka.
Na obrazložitev o poteku izbire najemnika ni pripomb, po skupnem pregledu zapisnika Svet s
7 glasovi ZA sprejme:
SKLEP 6/4
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Svet KS Kamnica potrdi zapisnik 2. dopisne seje.

6.
Poročilo o izvršitvi sklepov 2. dopisne seje Sveta KS Kamnica
Predsednik sveta obrazloži, da točka sovpada z obrazložitvami poročila o izboru najemnika
lokala in zapisnikom dopisne seje, saj se je sklep izvršil po potrditvi na dopisni seji.
Glasovanja in posebnega sklepa ob 6. točki dnevnega reda tako ni.
7.
Poročilo komisije za izbor najemnika »bifeja«
Obrazložen je potek točkovanja in izbire najemnika gostinskega lokala v Kulturnem domu
Kamnica.
Tričlanska komisija je ocenjevala prejete vloge in predstavitev zainteresiranih.
Po osebnih predstavitvah in pogovoru so se točke seštele in izračunale za vse ponudnike
enako in po rangiranih postavkah merljivo.
Po končnem ocenjevanju je največ točk prejel Sebastjan Jauševec s.p. in s tem postal tudi
najemnik lokala.
S 7 glasovi ZA je Svet potrdi sklep:
SKLEP 6/5
Svet KS Kamnica se je seznanil s poročilom komisije za izbor najemnika bifeja. Svet
se s poročilom strinja in nanj nima pripomb.

8.
Poročilo komisije za investicije na pokopališču
Zbrane so bile ponudbe za odstranjevanje preraslih cipres ter dobavo in zasaditev novih
cipres. Izbrani – najugodnješi ponudnik, KOA d.o.o. je odstopil od izvajanja del.
Pred samim začetkom del mu je bilo ponujeno, da si situacijo na pokopališču ogleda, vendar
je možnost zavrnil ter kljub temu sprejel delo.
Med opravljenimi deli na pokopališču pa so: obnova fasade na mrliški vežici, čiščenje strehe
in ureditev zamakanja steklene kupole ter ureditev tlakovanja ob mrliški vežici.
Odstranjena je bila tudi previsoka in že nevarna smreka na severnem delu pokopališča, pri
starem vhodu.
Na novo lokacijo je bil prestavljen koš izpred družinskega groba – po pritožbi družine
Damjan.
Nabavljen je bil beli pesek in sanirane poti med grobovi, kjer je to bilo potrebno.
Izvajalci del so bili: Ivan Ravnjak s.p., jure Jagodič s.p. in Miro Lučić s.p..
Na glasovanje je predlagan:
SKLEP 6/6
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Svet KS Kamnica je seznanjen s poročilom komisije za investicije na pokopališču.
Svet se s poročilom strinja in nanj nima pripomb.
S 7 glasovi ZA je sklep sprejet.
9.
Poročilo o dogajanju na projektu Kamniška graba – kanalizacija in rekonstrukcija
ceste
Projekt izgradnje kanalizacije v Kamniški grabi vodi Mestna občina Maribor. Izbran je bil
izvajalec del – podjetje Nigrad.
Zaradi zamude s pričetkom dela je bila poslana urgenca g. Blassinu, ki je ukrepal pri
izvajalcu del. Dela so se začela izvajati v koncu meseca novembra.
V prvem delu se bodo zgradili podporni zidovi in širila cesta, kanalizacija pa se bo izgradila
pomladi.
Posredovani so bili tudi osnutki za potek prometa po zaprtju Kamniške grabe.
S 7 glasovi ZA je sprejet:
SKLEP 6/7
Svet KS Kamnica je bil seznanjen s stanjem na projektu Kamniška graba. Svet daje
pooblastilo predsedniku komunalne komisije, g. Pajtler Robiju, da v imenu KS nadzira
dogajanje in o morebitnih problemih obvešča odgovorne osebe naročnika in izvajalca.

10.
Komunala: poročilo komunalne komisije in razpis za izbiro izvajalca za 2016
Komunalna komisija je z opravljenim delom v letu 2015 zadovoljna, saj se je saniralo veliko
poškodovanih cest, redna vzdrževalna dela so omogočala prevoznost najbolj kritičnih
odsekov. Na nekaterih problematičnih lokacijah dela še niso zaključena ali pa so
preobsežna, da bi jih KS lahko izvedla sama.
Predsednik komunalne komisije je izdelal tudi poročilo o stanju na terenu, ki je podlaga za
komunalni plan 2016 in dodajanje novih točk za delo v bodoče.
V komunalni plan se vnesejo še problematične točke po predlogu svetnikov.
S 7 glasov ZA je sprejet:
SKLEP 6/8
Svet KS Kamnica je bil seznanjen s poročilom komisije za komunalo. Svet se s
poročilom strinja in nanj nima pripomb. Svet KS Kamnica potrjuje plan komunalnih
aktivnosti za leto 2016.
Vzdrževanje cest v 2016:
V letu 2016 se bodo ceste vzdrževale po dopolnjenem seznamu cestnih odsekov.
Pripravil se bo razpis za izbiro izvajalca del na krajevnih cestah – zaradi obsega naročila bo
javno naročilo izvedeno preko Službe za javna naročila MOM.
V sprejem se predlaga:
SKLEP 6/9
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Svet KS Kamnica daje mandat predsedniku sveta KS, da s službo za javna naročila
opravi izbiro izvajalca za urejanje cest v KS Kamnica 2016. Svet potrjuje predlagani
popis del, ki naj služi kot osnova za izbiro izvajalca. V kolikor do konca leta ne bo
sprejet proračun MOM, se z izvajalcem podpiše pogodba za obdobje 1-3/2016, katere
vrednost ne sme presegati realizacije obdobja 1-3/2015. Po sprejetju proračuna se
pogodba sklene do konca leta 2016 za preostala sredstva namenjena urejanju cest v
finančnem načrtu KS Kamnica za 2016.
Svet KS odloči, da se k oddaji ponudbe vabi izvajalce:
Jure Jagodič, Asfalterstvo Brus, Ivan Ravnjak, Matjaž Požar in Tadej Reisman.
Sklep je s 7 glasovi ZA sprejet.
11.
Kulturni dom Kamnica: - razpis za čiščenje Kulturnega doma 2016 in razpis za urejanje
okolice Kulturnega doma 2016
Predstavljen je popis del za čiščenje skupnih prostorov v kulturnem domu Kamnica.
Javno naročilo se izvede preko Službe za javno naročanje na MOM.
S 7 glasovi ZA je sprejet:
SKLEP 6/10
Svet KS Kamnica daje mandat predsedniku KS Kamnica, da s službo za javna naročila
opravi izbiro izvajalca za čiščenje kulturnega doma 2016. Svet potrjuje predlagani
popis del, ki naj služi kot osnova za izbiro izvajalca.
V kolikor do konca leta ne bo sprejet proračun MOM, se z izvajalcem podpiše pogodba
za obdobje 1-3/2016, katere vrednost ne sme presegati realizacije obdobja 1-3/2015. Po
sprejetju proračuna se pogodba sklene do konca leta 2016 za preostala sredstva
namenjena čiščenju kulturnega doma v finančnem načrtu KS Kamnica za 2016.
Svet KS odloči, da se k oddaji ponudbe vabi izvajalce:
Tomaž Podvršnik s.p., Urška Ribič s.p. in Tadej Štenta s.p.
Predstavljen je tudi dopolnjen popis del za urejanje okolice kulturnega doma.
S 7 glasovi ZA je sprejet:
SKLEP 6/11
Svet KS Kamnica daje mandat predsedniku KS Kamnica, da s službo za javna naročila
opravi izbiro izvajalca za urejanje okolice kulturnega doma 2016. Svet potrjuje
predlagani popis del, ki naj služi kot osnova za izbiro izvajalca.
V kolikor do konca leta ne bo sprejet proračun MOM, se z izvajalcem podpiše pogodba
za obdobje 1-3/2016, katere vrednost ne sme presegati realizacije obdobja 1-3/2015. Po
sprejetju proračuna se pogodba sklene do konca leta 2016 za preostala sredstva
namenjena urejanju okolice kulturnega doma v finančnem načrtu KS Kamnica za 2016.
Svet KS odloči, da se k oddaji ponudbe vabi izvajalce:
Primož Mrak s.p., Tomaž Podvršnik s.p., POA d.o.o., Ivan Ravnjak s.p., Dom in okolje,
Izidor Brus, Vlado Senekovič.

12.
Pokopališče: razpis za izbiro izvajalca za leto 2016
Predstavljen je posodobljen popis del za vzdrževanje obeh pokopališč v upravljanju KS
Kamnica. Z letom 2016 je potrebno izbrati novega izvajalca vzdrževalnih del.
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S 7 glasovi ZA je sprejet:
SKLEP 6/12
Svet KS Kamnica daje mandat predsedniku KS Kamnica, da s službo za javna naročila
opravi izbiro izvajalca za urejanje pokopališč Kamnica in Urban 2016. Svet potrjuje
predlagani popis del, ki naj služi kot osnova za izbiro izvajalca.
V kolikor do konca leta ne bo sprejet proračun MOM, se z izvajalcem podpiše pogodba
za obdobje 1-3/2016, katere vrednost ne sme presegati realizacije obdobja 1-3/2015. Po
sprejetju proračuna se pogodba sklene do konca leta 2016 za preostala sredstva
namenjena vzdrževanju pokopališč v finančnem načrtu KS Kamnica za 2016.
Svet KS odloči, da se k oddaji ponudbe vabi izvajalce:
Jure Jagodič s.p., Primož Mrak s.p., Tomaž Podvršnik s.p., POA d.o.o., Ivan Ravnjak
s.p., Dom in okolje, Izidor Brus, Vlado Senekovič.

13.
Finančni plan za leto 2016
Predstavljen je prvi predlog finančnega plana KS za leto 2016.
Predvidena poraba se občutno zviša, saj so sredstva potrebna predvsem za več del na
področju komunale, ter iz lastnih sredstev za dela na pokopališču in vlaganja v objekte in
opremo.
S 7 glasovi ZA je sprejet:
SKLEP 6/13
Svet KS Kamnica potrjuje predlagani finančni plan za leto 2016.

14.
Plan investicij: - Kulturni dom 2016 in pokopališče 2016
Predsednik predstavi predvidena dela in povzetek plana investicij v kulturnem domu v letu
2016. Predvidene investicije zajemajo predvsem tehnične izboljšave v dvorani in skupnih
prostorih v domu. Potrebna bodo tudi popravila in servisi naprav in tehničnih sistemov.
Po pregledu plana investicij in del se na predlog svetnice doda točka (nadstrešek).
S 7 glasovi ZA je sprejet:
SKLEP 6/14
Svet KS Kamnica potrjuje plan investicij v kulturnem domu za leto 2016.
Predstavljeni so tudi predlogi investicij in del na pokopališču v letu 2016.

Po predstavitvi predvidenih investicij je s 7 glasovi ZA sprejet:
SKLEP 6/15
Svet KS Kamnica potrjuje plan investicij na pokopališčih Kamnica in Urban za leto
2016.
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15.
Obisk župana Mestne občine Maribor z ekipo v Kamnici
Predsednik Sveta KS na kratko predstavi potek obiskov župana in sodelavcev v mestnih
četrteh in krajevnih skupnostih MOM, ki potekajo od jeseni 2015.
Obisk župana v Kamnici je načrtovan v decembru, točnega datuma še ni.
Predsednik povzame, da bodo svetniki o obisku in izvedbi skupne seje z županom in
podžupani obveščeni.
16.
Vprašanja, pobude in prejete vloge
Na KS je bila prejeta vloga s strani ga. Mišič, za zasaditev brinov v vrsti za spomenikom na
njihovem grobu.
Svet KS Kamnica se z zasaditvijo ne strinja in poda obrazložitev, da generalno zavrača
posamično sajenje dreves in grmovnic najemnikov ob grobovih, saj se lahko zaradi
nekontrolirane zasaditve povsem poruši krajinski izgled pokopališča.
Predstavljeno je opravljeno delo – podiranje divjega kostanja v središču Kamnice. KS
Kamnica je od bližnjih stanovalcev prejela zahvalo za opravljeno odstranitev nevarnega
drevesa.
Izpostavi se uporaba pisarne v 2. nadstropju kulturnega doma. Pisarno od začetka jeseni
uporablja predsednik Sveta KS, ter člani sveta, ko potrebujejo prostor za sestanke ali
pripravo gradiv. V pisarni bo delovalo tudi Društvo za izvedbo dogodkov in projektov KS
Kamnica.
S 7 glasovi ZA je sprejet:
SKLEP 6/16
Svet KS Kamnica soglaša, da se pisarna 4D v 2. nadstropju Kulturnega doma Kamnica
uporablja za potrebe delovanja predsednika KS Kamnica, ter za potrebe sestankov
svetnikov in organov KS. V pisarni bo delovalo tudi Društvo za izvedbo dogodkov in
projektov Kamnica.
Aktivnosti v zvezi s selitvami in združevanji prostorov najemnikov v Kulturnem domu so v
zaključni fazi. Organiziran bo sestanek predstavnikov KS pri direktorju MU MOM, za
natančno opredelitev in razdelitev dela.

S 7 glasovi ZA je sprejet:
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SKLEP 6/17
Svet KS Kamnica pooblašča predsednika KS Kamnica, da vodi vse postopke v zvezi s
prenosom upravljanja kulturnega doma Kamnica na KS Kamnica in postopke v zvezi z
menjavo prostorov v domu, ter, da s pristojnimi službami MOM pripravi in podpiše
nove najemne pogodbe.

Po ponovnem prejemu IOP obrazcev je ugotovljeno, da imajo najemniki prostorov v
kulturnem domu še vedno odprte terjatve zaradi popisa poračuna kurilnega olja za več let
nazaj. Ker se kurilno olje obračunava po porabi tako dolgoročen poračun ni bil upravičen.
S 7 glasovi ZA je sprejet:
SKLEP 6/18
Svet KS Kamnica sklene, da se najemnikom prostorov v kulturnem domu Kamnica
odpišejo dolgovi, ki so nastali zaradi poračuna kurilnega olja pred letom 2014.
Prejeta so bila obvestila o razpisih in poteku prijav na razpise za pridobitev pomoči iz sistema
javnih del.
Svet soglasno sprejme:
SKLEP 6/19
Svet KS Kamnica pooblašča predsednika KS Kamnica, da vodi vse postopke v zvezi z
razpisom za javna dela, ter da skupaj s tajnikom in službami MOM pripravi in izvede
vse potrebno za zaposlitev javnih delavcev.
Ker se je med razpravo za izbiranje izvajalcev del po različnih razpisih in preko javnega
naročanja ugotovilo, da več vabljenih k razpisu ponudbe sploh ne odda, se na glasovanje
predlaga sklep:
SKLEP 6/20
Svet KS Kamnica odloči, da se ponudnika, ki dvakrat zapored ne odda ponudbe na
povpraševanje poslano za potrebe KS Kamnica, ne vabi več k oddaji ponudbe ob
javnem naročanju.
Pojasnjena je še nujna investicija na kulturnem domu – po večkratnem izpadu električne
energije se je ugotovilo, da je krivda za izpade v lučeh, nameščenih na fasadi nad vhodi in
ob poteh na zunanji strani kulturnega doma.
Svet s 7 glasovi ZA potrdi:
SKLEP 6/21
Predsednik in tajnik sta Svet KS obvestila o urgentni investiciji v kulturnem domu.
Zaradi zamakanja je bilo potrebno zamenjati dotrajane luči na fasadi. Ker so bile luči
polne vode je večkrat prihajalo do izpadov elektrike, kar je povzročalo težave
najemnikom in uporabnikom v domu. Kot izvajalec je bil izbran Peter Golob s.p., ki je
zadevo takoj uredil. Investicija v višini 923,10 € (z DDV) je zajemala nabavo 13 LED
reflektorjev, demontažo starih luči in montažo novih.
Svet KS Kamnica soglaša s potrebo po investiciji, potrjuje, da je bila izvedena in na
investicijo nima pripomb.
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16.
Vprašanja, pobude in prejete vloge
Pod točko razno se odpre razprava o parkirišču za potrebe Kulturnega doma.
Poda se predlog, da bi se za zaposlene kot parkirišče uporabljalo staro igrišče nad Vrbansko
cesto. Dogovor z uporabniki in najemniki v kulturnem domu je že v teku.

Predsednik se zahvali vsem udeležencem in zaključi sejo (19.20h).

Pripravil:
Miha LAMUT
Referent

Predsednik sveta KS Kamnica
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