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AMANDMA PREDLAGATELJA NA AMANDMA SVETNIŠKE SKUPINE
NOVE SLOVENIJE K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 28. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE KAMNIK

Svetniška skupina Nove Slovenije predlaga AMANDMA, naj se 2. točka sklepa spremeni,
tako da se glasi:
V Sklepu o soglasju k nakupu nepremičnin, ki ga je Občinski svet sprejel na 24. seji, dne 29.
maja 2013, se 3. dodatni sklep spremeni, tako da se glasi:
»(1) Najemna pogodba med Občino Kamnik in najemnikom športnega igrišča Virtus se lahko
sklene za največ eno leto.
(2) V primeru, da najemnik športnih površin, ki je sklenil najemno pogodbo za igrišče Virtus z
Občino Kamnik, sklene najemno pogodbo za to igrišče z drugim najemnikom, lahko to
pogodbo sklene za največ eno leto.
(3) V primeru, da ima najemnik športnih površin sedež oz. stalno prebivališče zunaj Občine
Kamnik, je za sklenitev najemne pogodbe za športno igrišče Virtus potrebno predhodno
soglasje Občinskega sveta Občine Kamnik.«

Predlagatelj amandma smiselno podpira, vendar pa meni, da predlog ni v celoti utemeljen,
zato predlaga svoj AMANDMA NA AMANDMA 2. točke sklepa, ki se glasi:
V Sklepu o soglasju k nakupu nepremičnin, ki ga je Občinski svet sprejel na 24. seji, dne 29.
5. 2013, se 3. dodatni sklep spremeni, tako da se glasi:
»(1) Najemna pogodba med upravljavcem in najemnikom športnega igrišča Virtus se lahko
sklene za največ eno leto.
(2) V primeru, da najemnik športnih površin odda igrišče Virtus v podnajem, potrebuje
predhodno pisno soglasje upravljavca.
(3) V primeru, da ima najemnik športnih površin sedež oz. stalno prebivališče zunaj Občine
Kamnik, je za sklenitev najemne pogodbe za športno igrišče Virtus potrebno predhodno
soglasje Občinskega sveta Občine Kamnik.«
Obrazložitev:
Športno igrišče Virtus je bilo s pogodbo dano v upravljanje Zavodu za turizem in šport v
občini Kamnik, zato je potrebno navedbo »Občino Kamnik« v prvi tč. zamenjati z navedbo
»upravljavcem«. V 2. tč. pa se besedilo spremeni, kot je predlagano, saj skladno s pogodbo
o upravljanju oddaja v podnajem ne more biti daljša od obdobja, navedenega v 1. tč. sklepa,
in tudi ni mogoča brez soglasja upravljavca.
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