MESTNA OBČINA MARIBOR
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

ZAPISNIK
3. DOPISNE SEJE
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KAMNICA
ki je trajala od 13. do 15. marca 2016 v tajništvu Krajevne skupnosti Kamnica, Vrbanska c.
97, Maribor.
Članicam in članom sveta je bilo po elektronski pošti posredovano vabilo in gradivo s
predlogom sklepa iz naslednje točke:
 Sprememba 4. Člena hišnega reda
Svojo odločitev so lahko članice in člani sveta sporočili do torka 15. marca 2016 in sicer:
 po elektronski pošti na naslov: ks.kamnica@maribor.si,
 osebno v tajništvu KS Kamnica,
 po telefonu.
V zgoraj navedenem roku je o sklepih glasovalo 7 članov sveta, seja je bila sklepčna.
Glasovali so:
Simon Hauptman, Franc Brunček, Jani Ravnjak, Staša Bračko, Karmen Obrul, Petra
Moškon, Robi Pajtler.
Članice in člani sveta so glasovali o naslednjem predlogu sklepa:
SKLEP 1:
Svet Krajevne skupnosti Kamnica se strinja s spremembo 4. člena hišnega reda
Kulturnega doma Krajevne skupnosti Kamnica. Nov člen se glasi:
»4. člen
Vhod v stavbo je z Vrbanske ceste.
Vhod v stavbo odklepajo in zaklepajo lastniki ključev po spisku imetnikov ključev, v
skladu z navodili.
Uradni odpiralni čas doma je med 6.00 in 24.00 med tednom, v soboto med 8.00 in
24.00, v nedeljo od 8.00 do 15.00. V času prireditev ki so dogovorjene s KS Kamnica
(tudi nedelje in prazniki) se odpiralni čas prilagodi. Najemnik oziroma uporabnik mora
skrbeti za javni red in mir in odgovarja za vse nastale situacije.
Med uradnim odpiralnim časom imajo zaposleni, stranke in drugi obiskovalci
neomejen dostop do pisarniških prostorov, v katerih lahko uredijo svoje zadeve.
V stavbo nimajo dostopa oborožene osebe, razen pooblaščene uradne osebe, policisti
in vojaške osebe.
V uradne prostore ni dovoljeno voditi ali vstopati z živalmi, kolesi, rolerji ali drugimi
prevoznimi sredstvi.«
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Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, DA JE
SKLEP SPREJET.
Glasovanje je bilo zaključeno 15. marec 2016.

Predsednik Sveta KS Kamnica
Simon Hauptman
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