
KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 
Prešernova cesta 43 
1235 RADOMLJE 
 
 
ZAPISNIK  16. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne 
12.9.2016 ob 20.00 uri 
 
Prisotni: Metod Marčun, Tomaž Cerar, Andreja Marčun, Marko Cerar, Alenka Kosmač,      
                Justin Hrovat, Ivo Jereb 
Odsotni: Sonja Jerman (opravičila), Uršula Jašovec 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje, 
2. Pregled izvedenih del prenove KD 
3. Poročilo in končno stanje odprtih postavk grobarin-ga. Jerman Sonja in ga.Rojc Darja 
4. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje, 
 
Zapisnik je bil potrjen. 
 
 
2. Pregled izvedenih del prenove KD 
 
Z deli preureditve se bo začelo  predvidoma 25.9.2016. 
Predelna stena bo urejena na sistem roloja.  
 
Oder je zbrušen in premazan s smolnatim premazom. Potrebni so še manjši popravki. Z 
dodatnim vijačenjem desk, pa bomo poizkušali odpraviti škripanje. 
 
3. Poročilo in končno stanje odprtih postavk grobarin-ga. Jerman Sonja in ga.Rojc Darja 
 
Zaradi odsotnosti Sonje Jerman bo poročilo predstavljeno na naslednji seji. 
 
 
4. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude 
 

- Metod Marčun je poslal na Zavod za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje 
Grosuplje, d.o.o.  pogodbo za odkup dveh parcel, ki sta v lasti KS Radomlje in sicer za 
potrebe izgradnje povezovalne ceste Želodnik-Vodice 

- prejeli smo  dopis Občine Domžale o zmanjšanju mesečnih dotacij za vse krajevne 
skupnosti Občine Domžale 



- Turistično društvo je poslalo prošnjo za nakup dveh stojnic in kosilnice. 
Soglasno sprejmemo, da pridobimo ponudbe za stojnici in ju kupimo, nakupa 
kosilnice pa ne odobrimo 

- Prispela je prošnja NK Radomlje za sofinanciranje tabora za najmlajše. Sprejeli smo 
sklep, da jim odobrimo 300,00  EUR, kot pomoč pri izvedbi programa 

- Foto kino video klub Mavrica prosi za finančno pomoč pri predstavitvi svojih filmov v 
Kinoteki na Miklošičevi ulici v Ljubljani. Soglasno smo sprejeli sklep, da jim odobrimo  
300, 00 EUR pomoči za pokritje stroškov priprave filmskega arhiva. 

- Marko Cerar predlaga, da  cena za najem dvorane za Teo Rusjan s.p. ne bo 
obračunana po novem ceniku, dokler ne bo v veliki dvorani novega ozvočenja 

- Marko Cerar je prejel povpraševanje za najem dvorane,  za vadbo Mažoretne 
skupine. Predlagana cena najema je 30,00 EUR na srečanje, v kolikor se bodo za 
najem odločili, bo potrebno uskladiti primeren prost termin 

- Metod Marčun bo z novim cenikom najema dvorane seznanil tudi Marjano Bosnič 
(Športno rekreativno društvo Jana) in prirpavil novo pogodbo 

- prispel je dopis o sanaciji Mlinščice, njen pretok bo močno zmanjšan v času               
od  3.10–6.10.2016 

- prispelo je vabilo na Praznik cvetja, vina in kulinarike, ki bo 17-18.9.2016 v 
Arboretumu Volčji Potok.  

- Ivo Jereb je ponovno pozval na postavitev solarnih svetilk ob poti ob Kamniški 
Bistrici. Metod Marčun bo pobudo ponovno posredoval Občini Domžale 

- Marko Cerar predlaga, da  Zavodu za prostorsko, komunalno in stanovanjsko 
urejanje Grosuplje, d.o.o., obračunamo najem prostorov v Kulturnem domu v 
vrednosti  90,00  EUR (3 srečanja po 30,00 EUR)  
 

 
 
Sestanek 16. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.10 uri 
 
 
 
 Zapisala:                                                                                              Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


