KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE
Prešernova cesta 43
1235 RADOMLJE

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne
23.11.2015. ob 20.00 uri
Prisotni: Metod Marčun, Alenka Kosmač, Tomaž Cerar, Ivo Jereb, Andreja Marčun, Sonja
Jerman
Odsotni: Uršula Jašovec (opravičila), Marko Cerar (opravičil), Justin Hrovat (opravičil)
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje,
2. Pregled aktivnosti del pri obnovi KD in poročilo gradbenega odbora
3. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude
4. Razno
Dnevni red je bil razširjen, dodana je točka:
3. Multimedijska ureditev velike dvorane KD Radomlje,
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. Seje.
Zapisnik je bil potrjen.
2. Pregled aktivnosti del pri obnovi KD in poročilo gradbenega odbora
Ivo Jereb je poročal:
-

izdelava klančine je končana, naslednji teden se pričnejo dela na podstrešju
Kulturnega doma Radomlje
zamenjana sta dva okna
v galeriji sta zmontirana dva panoja

3. Multimedijska ureditev velike dvorane KD Radomlje
Podjetje RAPING je pripravilo ponudbo za obnovo in dopolnitev AUDIO VIDEO OPREME v
Kulturnem domu Radomlje. Po ogledu so posredovali ponudbo:
-

idejna zasnova
projekt
projekt za razpis
projekt za izvedbo del
tehnološka oprema prostora

2.500,00 EUR
4.500,00 EUR
1.500,00 EUR
1.500,00 EUR
172.000,00 EUR

Sklep: Metod Marčun bo idejo o obnovi AUDIO VIDEO OPREME predstavil na
oddelku za investicije v Občini Domžale.
Potrebno bi bilo tudi preveriti možnost pridobitev evropskih sredstev, v kolikor so
namenjena tudi za ta namen.

4. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude
-

-

prejeli smo prošnjo medgeneracijskega društva JESENSKI CVET za pomoč pri
prednovoletnim srečanjem z obdarovanjem. Prošnjo smo zavrnili.
prejeli smo obvestilo Pošte Slovenije, s katerim nas seznanjajo z odpovedjo od
pogodbe št. 965/2011/MB, s katero smo imeli možnost pošiljke KS-a oddajati z
odloženim plačilom
prejeli smo vabilo Foto kino in video kluba MAVRICA Radomlje na Klubski festival
dne 23.11.2015
prejeli smo vabilo Danijele Šraj na otvoritev razstave likovnih del, dne 24.11.2015
prejeli smo prošnjo za pomoč ženskemu nogometnemu klubu. Prošnjo smo zavrnili.
prejeli smo prošnjo za najem dvorane za športno društvo TIGERS. Metod Marčun jim
bo posredoval odgovor, da se o terminu najema dogovorijo z g. Cerar Marko
Igor Kuzmič je posredoval poročilo ocenjevalne komisije TZS o kraju Radomlje
prejeli smo vabilo Zorana Furmana na predavanje z naslovom Z vlakom po Japonski

4. Razno
-

-

Sonja Jerman predlaga novoletno okrasitev centra Radomelj. Poskušala bo priskrbeti
novoletno smreko, za okrasitev z novoletnimi lučkami pa se bo z firmo- Skočaj
dogovoril g. Jereb Ivo.
Ivo Jereb predlaga ureditev poti ob Kamniški Bistrici od Papirnice Količevo do naselja
Vrtec Kekec (navoziti pesek)
Metod Marčun pove, da bo 19.12. in 20.12.2015 v centru Radomelj pred Golfarno
novoletni bazar
Metod Marčun pove, da bo urejanje spletne strani www.Radomlje.si prevzel
g.Marolt Žan

Sestanek 9. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.10.

Zapisala:
Alenka Kosmač

Predsednik KS Radomlje:
Metod Marčun

