
 

KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 
Prešernova cesta 43 
1235 RADOMLJE 
 
 
ZAPISNIK  13. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne 
11.4.2016 ob 20.00 uri 
 
Prisotni: Metod Marčun, Tomaž Cerar, Andreja Marčun, Marko Cerar, Alenka Kosmač,      
                Justin Hrovat, Ivo Jereb 
Odsotni: Uršula Jašovec, Sonja Jerman 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje, 
2. Plan in obseg gradbenih del v KD 
3. Pregled in dopolnitev hišnega reda za KD 
4. Ponovni razpis za nakup pianina 
5. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje. 
 
Zapisnik je bil potrjen. 
  
2. Plan in obseg gradbenih del v KD 
 

- pridobiti izračun statične nosilnosti pri gradbenih posegih v KD Radomlje 
- povečati delovni prostor za delovanje društev 
- urediti prostor nad odrom (stopnice in ograjo) 
- obrusiti in premazati oder 
- v maskirnico pripeljati vodo (umivalnik in pipa) 
- Pekarna Srček bo podala predlog glede prestavitve vrat, s katerimi dostopajo do 

svojih prostorov 
 
Metod Marčun predlaga, da zasedba gradbenega odbora ostane ista, predlog je 
soglasno sprejet. 
 
 

 
3. Pregled in dopolnitev hišnega reda za KD 
 
Hišni red je potrebno dopolniti, predvsem glede določil pri varnosti in organiziranju večjih 
prireditev. 



 

Metod Marčun bo pripravil predlog spremembe hišnega reda in ga predstavil na eni od 
naslednjih sej. 
 
4. Ponovni razpis za nakup pianina 
 
Nakup pianina ni bil opravljen, zato je potrebno ponovno poiskati primeren pianino. 
Ponudbo oz. predlog bo pripravila Andreja Marčun in ga predstavila na eni od naslednjih sej. 
 
 
6. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude 
 

- Metod Marčun je predstavil nov osnutek spletne strani Radomlje.si 
- Prispela je prošnja za podaljšanje delovnega časa bara pri Vodnjaku sicer 15.4.2016 

od 22.00 do 2.00 (16.4.2016) 
- Prispel je opomin energetskega servisa, Metod Marčun bo preveril upravičenosti 

tega opomina, v kolikor je upravičen, tudi plačal 
 
Sestanek 13. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.10. 
 
 
 
 
 Zapisala:                                                                                              Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


