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PRAVNA OSNOVA: 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k nakupu
nepremičnin.

Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja:
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je v letu 2013 v upravljanje prevzel nogometni
stadion v Športnem parku Virtus. Sama površina nogometnega stadiona je bila v slabem
stanju, prav tako tudi pripadajoči objekti. Zavod je v preteklih letih izvedel kar nekaj
obnovitvenih del, predvsem na objektu, poleg tega pa se je v parku postavil še trampolin
park in otroško igrišče, obnovili pa so se tudi košarkarski koši. Na žalost pa sredstva iz
proračuna Občine Kamnik ne zadoščajo za samo vzdrževanje travnate površine. Poleg
tega kamniška domicilna nogometna kluba ne zasedeta tolikšnega števila treningov, da bi
se lahko vzdrževanje krilo iz pridobitne dejavnosti. Rešitev vidimo v boljšem trženju
igrišča, ki pa nam ga delno onemogoča tudi Sklep Občinskega sveta Občine Kamnik,
številka 0322-0005/2013/5, sprejet na 24. seji z dne 29. 5. 2013 in na 28. seji z dne 5. 2.
2014, številka 0322-0002/2014/14. Zato predlagamo, da se ta sklep spremeni in da tako
kot za vsa ostala športna igrišča in dvorane s katerimi upravljajo šole, pri dodelitvi
terminov velja Pravilnik o merilih za oblikovanje cen za najem in uporabo športnih
objektov (Uradni list RS, št. 94/14). Le ta v 5. členu natančno opredeljuje kdo ima
prednost pri izbiri terminov vadbe na objektih.

2. Cilji in načela sklepa:
S predlaganim sklepom se spremeni Sklep Občinskega sveta Občine Kamnik, številka
0322-0005/2013/5, sprejet na 24. seji z dne 29. 5. 2013 in na 28. seji z dne 5. 2. 2014,
številka 0322-0002/2014/14.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem sklepa:
Predlagani sklep ne pomeni dodatnih posledic za proračun.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- predlog Sklepao spremembi Sklepa o soglasju k nakupu nepremičnin
- besedilo trenutno veljavne točke sklepa, v zvezi s katero se predlaga sprememba

Na podlagi 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski
svet Občine Kamnik na ……… seji dne…………… sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o soglasju k nakupu nepremičnin

1. člen
3. točka 3. točke Dodatnega sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik, številka 03220005/2013/5, sprejetega na 24. seji z dne 29. 5. 2013 in na 28. seji z dne 5. 2. 2014, številka
0322-0002/2014/14, se spremeni, tako da se glasi:
»V primeru, da ima najemnik športnih površin sedež oz. stalno prebivališče zunaj Občine
Kamnik, je za sklenitev pogodbe za Športni igrišče Virtus potrebno upoštevati 5. člen
Pravilnika o merilih za oblikovanje cen za najem in uporabo športnih objektov (Uradni list RS,
št. 94/14).«
2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu na seji Občinskega sveta Občine Kamnik.
Št.
Kamnik, dne …..
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNE TOČKE SKLEPA, V ZVEZI S KATERO SE
PREDLAGA SPREMEMBO
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.

