MESTNA OBČINA MARIBOR
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA
Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica
Številka: ML-76/2015
Datum: 4. 6. 2015
ZAPISNIK
4. seje Sveta krajevne skupnosti Kamnica, ki je bila v ponedeljek 25. 5. 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:
 Franc Brunček, Simon Hauptman, Petra Moškon, Karmen Obrul, Jani Ravnjak
o Kasneje se pridružita še dva člana: Staša Bračko in Robi Pajtler
 (prisotnost 7/7)
Ostali prisotni na seji:
 Miha Lamut – referent KS Kamnica
2. TOČKA
Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. 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 3. redne seje Sveta KS Kamnica
Poročilo o izvršitvi sklepov 3. seje Sveta KS Kamnica
Proračun Mestne občine Maribor 2015/Finančni načrt KS Kamnica 2015
Krajevni praznik 2015
Otroško igrišče
Vprašanja, pobude in prejete vloge
Razno

Ker na dnevni red ni bilo pripomb je predsednik predlagal v sprejem:
SKLEP 4/1:
Svet KS Kamnica sprejme predlagani dnevni red 4. 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 3. seje Sveta KS Kamnica
Pregled zapisnika 3. redne seje Sveta KS Kamnica.
Na zapisnik ni pripomb, zato predsednik predlaga v sprejem:
SKLEP 4/2:
Svet KS Kamnica potrdi zapisnik 3. redne 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 3. 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 4/3:
Svet KS Kamnica potrdi poročilo o izvršitvi sklepov 3. redne seje Sveta KS Kamnica.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

5. TOČKA
Proračun Mestne občine Maribor 2015 / Finančni načrt KS Kamnica 2015
Predstavljene so glavne postavke proračuna MOM 2015, ki se tičejo območja KS Kamnica.
Predvsem je glavna investicija kanalizacija in ureditev ceste v Kamniški Grabi ter sanacija
Ceste v Rošpoh.
Predstavljene postavke za delovanje KS Kamnica in finančni načrt KS Kamnica 2015.
Izpostavljeno je glavno povečanje sredstev za urejanje cest in sicer iz 16.691 € v 2014 na
30.000 € predvidenih za porabo za vzdrževanje javnih poti KS v letu 2015.
Za upravljanje pokopališča je v finančnem načrtu predvidenih 50.100 €, gre pa za lastna
sredstva zbrana za namensko porabo.
Za vlaganje v objekte in opremo je v FN predvidenih 9.000 €, ki so prav tako lastna
namenska sredstva.
Programi dela se pokrivajo iz postavke vredne 17.090 € in materialni stroški (funkcionala KS)
s 3.306 €.
Dodatnih vprašanj glede proračuna in finančnega načrta ni, ob 5. točki se niso sprejemali
sklepi.
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6. TOČKA
Krajevni praznik 2015
Predstavljen je predlog aktivnosti v času krajevnega praznika (6. 6. – 13. 6. 2015) in pregled
dogodkov, ki bi se ob njem zvrstili in odvijali. Izpostavljeno je, da se v letu 2015 v okviru
krajevnega praznika ne načrtuje veselice, ker za organizacijo ni sredstev in možnosti za
lastno zbiranje donacij.
Program bi zajemal športne igre, tekmovanje v kuhanju kamniškega lonca, strelsko
tekmovanje in družabne igre.
Organiziran bo koncert skupine Bassless. Kolpingova družina v širšem sodelovanju
organizira okroglo mizo.
V čas krajevnega praznika sovpada otvoritev obnovljene Osnovne šole Kamnica, ob kateri
bo tudi kulturni program. Predlaga se izvedba slavnostne seje Sveta KS Kamnica.
Organiziran bo koncert zasedbe Balkantura. Sobota pa je namenjena razstavam in dnevu
Mariborske knjižnice, ki ima tudi v Kamnici dan odprtih vrat.
Sestanek Komisije za koordinacijo društev s predstavniki društev je sklican za sredo, 27. 5.
2015. Na sestanku se bodo aktivnosti v času krajevnega praznika še dopolnile.
7. TOČKA
Otroško igrišče
Predstavljene so aktivnosti na področju priprave za izgradnjo otroškega igrišča v Kamnici.
Ga. Bračko zbira ponudbe za igrala, ki bi se na igrišču montirala.
Postavljena meja za strošek igral je približno 10.000 €, podobno kot pri drsališču, gre za
projekt kjer bi se za izvedbo zbrala sponzorska sredstva.
Za lokacijo igrišča so predstavljene tri ideje:
- staro košarkarsko igrišče
- okolica Kulturnega doma Kamnica
- zapuščeno zemljišče pri šoli, ki ga oddajajo nune – na razpis se je prijavil g. Mrak
(če bo izbran, je obljubil pomoč pri ureditvi igrišča)
Pri vseh možnih lokacijah je izpostavljen problem varnosti in vzdrževanja zemljišča.
Načelno strinjanje je, da je najprimernejša lokacija ob Kulturnem domu Kamnica.
Komisija za izgradnjo otroškega igrišča bo nadaljevala z aktivnostmi za postavitev igrišča in
pripravljala projekt.
8. TOČKA
Vprašanja, pobude in prejete vloge
Predvajan posnetek radijske tribune z g. županom, na katero je poklical in vprašanje zastavil
krajan Kamnice, g. Zimet. Vprašanje se je nanašalo na izgradnjo kanalizacije v Kamniški
grabi. S strani g. župana je bil podan odgovor, da so projekti izdelani in razpis pred objavo.
Podana je bila obljuba, da bodo pristojni na KS Kamnica naslovili terminski plan. Predsednik
Sveta KS Kamnica je g. županu tudi pisal s prošnjo za obrazložitev nastale problematike v
Kamniški grabi.
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Razloženo je nastajanje Kolegija predsednikov MČ in KS ter pojasnjena razlika med
sklicanim Kolegijem predsednikov s strani predsednikov in svetov MČ in KS samih, ter
posvetovalnim telesom župana.
Izpostavljena pereča komunalna problema:
- cesta do parcele »Kolander«
o potrebno je zakoličiti cesto
o kot dogovorjeno na prejšnjih srečanjih s predstavniki Urada za komunalo
bodo pri dotični situaciji sodelovali tako UKPP, režijski obrat in KS
- cesta Morski Jarek »Sodja«
o cesta do »Sodja« je po deževju bila v slabem stanju
o opravljen je bil terenski ogled
Dogovorjeno je, da se s Komisijo za komunalo opravi še celovit ogled ceste in se po
izboljšanju vremena cesta uredi.
9. TOČKA
Razno
Izpostavljena je problematika košnje na klančini med cesto pri avtobusnem postajališču proti
šolskem igrišču.
Dogovorjeno je da se bo urgiralo pri režijskem obratu in Nigradu.
Izpostavljena problematika glede kakovosti OŠ
Dogovorjeno, da bi bilo dobro izpostaviti ravnatelju.

Kamnica,

oz.

nekaterih

učiteljev.

Okvirni dogovor za termin prihodnje seje Sveta KS Kamnica je 17. 6. 2015.
Predsednik se vsem zahvali za sodelovanje in konča sejo sveta.
Seja je zaključena ob 18:15 uri.

Zapisal:
Miha Lamut, referent

Predsednik Sveta KS Kamnica
Simon Hauptman
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