
KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 
Prešernova cesta 43 
1235 RADOMLJE 
 
 
ZAPISNIK  12. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne 
22.2.2016. ob 20.00 uri 
 
Prisotni: Metod Marčun, Tomaž Cerar, Andreja Marčun, Marko Cerar, Alenka Kosmač,      
                Sonja Jerman, Justin Hrovat, Ivo Jereb 
Odsotni: Uršula Jašovec 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje,  
2. Poročilo gradbenega odbora za obnovo KD 
3. Poročilo  inventurne komisije 
4. Prijava na razpis obnove KD 
5. Predstavitev  ponudb za nakup pianina 
6. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. Seje. 
 
Zapisnik je bil potrjen. 
  
2. Poročilo gradbenega odbora za obnovo KD 
 
Ivo Jereb je poročal, da so dela obnove Kulturnega doma izvedene skladno s popisom. 
Naslednji teden bo izvajalec del podal končno poročilo o opravljenem delu. 
 
3. Poročilo  inventurne komisije 
 
V sestavi: 
predsednik Tomaž Cerar,  
člana: Andreja Marčun in Uršula Jašovec 
 
Predsednik inventurne komisije, je poročal o opravljeni inventuri in sicer: 
 
a) pri pregledu odprtih postavk predlaga odpis zapadlih terjatev za LD Senožeti za leto 2012 
in 2013, v skupnem znesku 720 EUR. 
Terjatve v skupnem znesku 36O EUR pa zaradi zastaranja prav tako predlaga v odpis. 
 
Predlog sklepa: sprejme se odpis terjatev za LD Senožeti  
Sklep je bil potrjen. 
 



 
b) Tomaž Cerar je predložil tudi izpolnjen inventurni list 
 
Predlog sklepa:  sprejme se  popis stanja na inventurnem listu  
Sklep je bil potrjen. 
 
 
 
4. Prijava na razpis obnove KD 
 
Potrebno je obnoviti pisarniške in pomožne prostore, zaradi dotrajanosti lesenih stropnih 
nosilcev. S tem bomo zagotovili statično varnost in varnost vseh obiskovalcev v KD 
Radomlje. Sanacija je predvidena v poletnih mesecih 2016. 
Ivo Jereb bo pripravil  popis del za obnovo Kulturnega doma Radomlje in ga predložil na 
Občino Domžale. Rok za oddajo je 15.3.2016. 
 
Predlog sklep: Pripravi se popis del in statični izračun, ter se pristopi k izvedbi sanacijskih del. 
Sklep je bil potrjen. 
 
 
5. Predstavitev  ponudb za nakup pianina 
 
Andreja Marčun je predstavila predlog za nakup pianina. 
Glede na zbrana strokovna mnenja predlaga nakup rabljenega pianina Yamaha U3 v znesku 
3.300,00 EUR. 
 
Sklep: nakup rabljenega pianina je potrjen. 
 
  
6. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude 
 
Prejeli smo: 
 

- Dopis Občine Domžale o obvestilu o zmanjšani dotaciji 
- Vabilo PGD Radomlje na občni zbor 
- Vlogo za najem Kodrove dvorane – dogodek AMART za 15.4.2016 
- Ponudbo za za podlogo, ponudbo za premestitev opreme in nakup fitnes naprav za 

dopolnitev igral, ki so pred Kulturnim domom Radomlje  
 
Sestanek 12. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.00. 
 
 
 Zapisala:                                                                                              Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


