MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT CENTER

ZAPISNIK
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Kamnica, ki je bila v sredo, 30. marca 2016 ob
18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Kamnica, na Vrbanski cesti 97.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Jani Ravnjak
Petra Moškon
Franc Brunček
Karmen Obrul

Robi Pajtler
Simon Hauptman
Staša Bračko

OSTALI PRISOTNI:
Primož Hrastnik – referent
Lista prisotnih je sestavi del zapisnika.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika in poročila o izvršitvi sklepov 6. redne seje
4. Potrditev zapisnika in poročila o izvršitvi sklepov 3. dopisne seje
5. Predlogi komisije za priznanje in pohvale
6. Sprememba ključa delitve stroškov v kulturnem domu
7. Nove pogodbe najemnikom kulturnega doma
8. Prireditve April-Maj in Krajevni praznik 2016
9. Vprašanja in pobude
10. Razno
1. točka
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik Sveta KS Kamnica Simon Hauptman je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je
prisotnih 5 članic in članov od izvoljenih 7-ih, kar zagotavlja sklepčnost. Z nekaj minut
zamude sta se seje udeležila Robi Pajtler in Karmen Obrul.
2. točka
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Dnevni red seje je bil članom Sveta posredovan skupaj z vabilom. Predsednik Sveta je
predlagal spremembo dnevnega reda, zaradi bolniške odsotnosti tajnika. Članicam in članom
Sveta je predlagal v sprejem naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Potrditev zapisnika in poročila o izvršitvi sklepov 3. dopisne seje
Predlogi komisije za priznanje in pohvale
Proračun 2016
Potrditev pogodb izbranim izvajalcem za 2016
Sprememba ključa delitve stroškov v kulturnem domu
Prireditve April-Maj in Krajevni praznik 2016
Inventura 2015
Finančna realizacija 2015
Vprašanja in pobude
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12.

Razno

Navzoče je pozval, da se izjasnijo o točkah spremenjenega dnevnega reda oziroma podajo
pripombe na predlagan dnevni red. Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je predsednik preveril
sklepčnost ter ugotovil, da je Svet sklepčen, zato je predlagal v sprejem sklep
SKLEP 1:
Svet KS Kamnica sprejeme spremeni dnevni red 7. redne seje Sveta KS Kamnica. Novi
dnevni red se glasi:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika in poročila o izvršitvi sklepov 3. dopisne seje
4. Predlogi komisije za priznanje in pohvale
5. Proračun 2016
6. Potrditev pogodb izbranim izvajalcem za 2016
7. Sprememba ključa delitve stroškov v kulturnem domu
8. Prireditve April-Maj in Krajevni praznik 2016
9. Inventura 2015
10. Finančna realizacija 2015
11. Vprašanja in pobude
12. Razno
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.

3. točka
Potrditev zapisnika in poročila o izvršitvi sklepov 3. dopisne seje
Zapisniki 3. dopisne seje ter pregled realizacije sklepov so bili članom Sveta KS prav tako
posredovani pred sejo. Predsednik Sveta KS je podal krajše poročilo o realizaciji sklepov.
Prisotne je vprašal, če ima morebiti kateri izmed njih pripombe na zapisnik ali realizacijo
sklepov. Pripomb ni bilo, predsednik je preveril sklepčnost in ugotovil da je Svet sklepčen,
zato je predlagal v sprejem sklep
SKLEP 2:
Svet KS Kamnica potrjuje zapisnik in poročilo o izvršitvi sklepov 3. dopisne seje Sveta
KS Kamnica
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
4. točka
Predlogi komisije za priznanje in pohvale
Obrazložitev v tej točki dnevnega reda je podal Simon Hauptman, predsednik Sveta, kateri je
prisotne seznanil o predlogih komisije za priznanje in zahvale. Posebej je izpostavil
poimenovanje nagrad KS Kamnica, ki se bodo podeljevale, kot tudi predmet nagrade in
dobitnike nagrad za leto 2016.
Po obrazložitvi je predsednik Sveta odprl razpravo, v kateri so sodelovali vsi svetniki, ki so si
bili enotni o poimenovanju nagrad, nagradah ter nagrajencih.
Po razpravi je predsednik preveril sklepčnost in ugotovil, da je Svet sklepčen, zato je
predlagal v sprejem sklep
SKLEP 3:
Svet KS Kamnica potrjuje predlog komisije za priznanje in zahvale:
1.) Da se nagrade KS Kamnica poimenujejo:
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- Nagrada za posebne dosežke »Srce Kamnice« in
- Nagrada za življenjsko delo »Veliko srce Kamnice«
2.) Da se za nagrado podarijo kamnita srca. Kamnita zaradi zgodovinske povezave
z imenom naše vasi in srce kot simbol nagrade za delovanje v dobrobit našega
kraja. Nagrada za življenjsko delo se od preostalih dveh loči po velikosti.
3.) Nagrajenci za leto 2016:
VELIKO SRCE KAMNICE: g. Jože Dolinšek
SRCE KAMNICE:
g. Tone in ga. Marija Pivec
SRCE KAMNICE:
g. Jakob Pirš
4.) Da se 13.4.2016 ob 18.00 izvede svečana seja sveta KS Kamnica, na kateri se
podeli VELIKO SRCE KAMICE 2015 gospodu Milanu GREINERJU. Nagrada se
podeli naknadno, ker se gospod Greiner ni mogel udeležiti krajevnega praznika
2015.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
5. točka
Proračun 2016
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Uvodno obrazložitev je podal predsednik
sveta KS, ki je člane sveta seznanil s predlogom Finančnega načrta KS, ki je sestavni del
Proračuna za leto 2016,. Povedal je, da je KS uspela povečati prejeta sredstva iz MO za
komunalne zadeve. Po obrazložitvi je predsednik odprl razpravo, v kateri so sodelovali vsi
svetniki, ki so si bili enotni, da je potrebno z aktivnostmi predvsem na komunalnem področju
pričeti takoj po sprejetju proračuna.
Po razpravi je predsednik preveril sklepčnost ter ugotovil, da je Svet sklepčen, zato je
predlagal v sprejem sklep
SKLEP 4:
Svet KS Kamnica se je seznanil s predlogom finančnega načrta, ki je sestavni del
proračuna MOM za leto 2016. Svet KS na FN 2016 nima pripomb
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
6. točka
Potrditev pogodb izbranim izvajalcem za 2016
Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta, ki je prisotne seznanil, da je potrebno potrditi
izvajalce za čiščenje okolice kulturnega doma, čiščenje notranjosti kulturnega doma,
vzdrževanje javnih poti ter urejanje pokopališča za leto 2016. Postopke izbire izvajalcev je
vodila služba za javna naročila pri MOM.
Razprave ni bilo, zato je predsednik preveril sklepčnost in ugotovil, da je Svet sklepčen, zato
je predlagal v sprejem sklep
SKLEP 5:
Svet KS Kamnica se je seznanil s postopkom izbire izvajalcev za leto 2016, ki ga je po
naročilu KS Kamnica vodila služba za javna naročila MOM.
Svet KS potrjuje izbrane izvajalce:
- čiščenje okolice kulturnega doma: Tomaž Podvršnik, s.p.
- čiščenje notranjosti kulturnega doma: Tomaž Podvršnik, s.p.
- vzdrževanje javnih poti 2016: Tadej Reisman, s.p.
- urejanje pokopališča 2016: Jure Jagodič, s.p.
Svet KS na postopek in izbiro nima pripomb in potrjuje izbrane izvajalce
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Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
7. točka
Sprememba ključa delitve stroškov v kulturnem domu
Obrazložitev je podal predsednik sveta, ki je svetnike seznanil, da KS opravlja z celotnim
kulturnim domom, zato je prišlo so spremembe ključa delitve stroškov. Prav tako je potrebno
z vsemi najemniki v kulturnem domu skleniti nov aneks o delitvi stroškov.
Razprave ni bilo, zato je predsednik preveril sklepčnost. Ugotovil je, da je Svet sklepčen,
zato je predlagal v sprejem sklep
SKLEP 6:
Svet KS Kamnica potrjuje, da se na osnovi popravljenega ključa delitve stroškov
podpiše aneks z vsemi najemniki v kulturnem domu Kamnica
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
8. točka
Prireditve April-Maj in Krajevni praznik 2016
Uvodno obrazložitev v tej točki dnevnega reda je podala Petra Moškon, ki je člane sveta
seznanila z aktivnostmi v aprilu – maju ter ob krajevnem prazniku. Aktivnosti se pričnejo s
čistilno akcijo.
Razprave ni bilo, zato je predsednik preveril sklepčnost. Ugotovil je, da je Svet sklepčen,
zato je predlagal v sprejem sklep
SKLEP 7:
Svet KS Kamnica se je seznanil s planom aktivnosti za april in maj 2016
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
9. točka
Inventura 2015
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Franc Brunček, predsednik
inventurne komisije, ki je člane sveta podrobno seznanil z poročilom inventurne komisije.
Razprave ni bilo, zato je predsednik preveril sklepčnost ter ugotovil, da je Svet sklepčen,
zato je predlagal v sprejem sklep
SKLEP 8:
Svet KS Kamnica se je seznanil s poročilom inventurne komisije
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
10. točka
Finančna realizacija 2015
Gradivo so članice in člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Uvodno obrazložitev je podal
predsednik sveta, ki je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je predsednik preveril
sklepčnost ter ugotovil, da je Svet sklepčen, zato je predlagal v sprejem sklep
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SKLEP 9:
Svet KS Kamnica se je seznanil s realizacijo Finančnega načrta za leto 2015
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
11. točka
Vprašanja in pobude
O tej točki ni bilo razprave.
12. točka
Razno
Predsednik sveta je prisotne seznanil z dopisom najemnika Sebastjana Jaušovec, s.p. za
izgradnjo nadstreška na notranjem dvorišču kulturnega doma Kamnica; z dopisom Jerneja
Mraka, s.p. glede problematike žive meje, ki povzroča nevarnost v cestnem prometu; z
dopisom ZSSS za izvedbo dogodka 30.4.2016 v Koblarjevem zalivu, ter z dopisom Ivana
Starčeviča v zvezi z………
Predsednik je odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi svetniki.
Po razpravi je predsednik preveril sklepčnost ter ugotovil, da je Svet sklepčen, zato je
predlagal v sprejem sklepe
SKLEP 10:
Svet KS Kamnica na osnovi prejetega dopisa daje soglasje najemniku Sebastjanu
Jaušovec, s.p. za izgradnjo nadstreška na notranjem dvorišču kulturnega doma
Kamnica. Nadstrešek ne sme kaziti izgleda kulturnega doma oz. posegati v sam
objekt. Za vso dokumentacijo in finančno realizacijo projekta je zadolžen najemnik.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.

SKLEP 11:
Svet KS Kamnica na osnovi prejetega dopisa daje soglasje Jerneju Mrak, s.p. za
odstranitev žive meje in postavitev cvetličnega korita.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.

SKLEP 12:
Svet KS Kamnica na osnovi prejetega dopisa daje soglasje ZSSS za izvedbo dogodka
v Koblarjevem zalivu.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.

SKLEP 13:
Svet KS Kamnica je v vednost prejel dopis g. Ivana Starčeviča, ker pa problemsko
območje spada v pristojnost urada za promet pri MOM, predlagamo, da se pošiljatelj
obrne na ustrezen urad.
KS Kamnica bo dopis posredovala uradu za promet pri MOM.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
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Sejo je predsednik Sveta zaključil ob 19.50 uri.

Zapisal:
Primož Hrastnik

Predsednik Sveta KS Kamnica
Simon Hauptman

