
KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 
Prešernova cesta 43 
1235 RADOMLJE 
 
 
ZAPISNIK  17. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne 
24.10.2016 ob 20.00 uri 
 
Prisotni: Metod Marčun, Tomaž Cerar, Andreja Marčun, Marko Cerar, Alenka Kosmač,      
                Justin Hrovat, Ivo Jereb, Sonja Jerman, Uršula Jašovec 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje, 
       2. Priprava in potrditev finančnega plana za leto 2017 in 2018 
       3. Pregled izvedenih del prenove KD 
       4. Poročilo in končno stanje odprtih postavk grobarin-ga. Jerman Sonja in ga.Rojc Darja 
       5. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude 
 
Sonja Jerman pove, da se 4. točka dnevnega reda prestavi na naslednjo sejo.  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje 
 
Doda se : Na občino Domžale se posreduje predlog o odpisu vsega dolga za Likovno društvo 
Senožeti. 
  
Zapisnik je bil v ostalih točkah potrjen. 
 
 2. Priprava in potrditev finančnega plana za leto 2017 in 2018 
 
Finančni plan je  bil potrjen. 
Metod Marčun bo svetnikom na eni naslednjih sej predložil poročilo o izplačilu sejnin v letu 
2016. 
 
 
3. Pregled izvedenih del prenove KD 
 
Ivo Jereb poroča: 
 

- pri prenovi pomožnega prostora je bilo ugotovljeno, da je zaradi dotrajanosti 
potrebno obnoviti tudi tla prostora 

- centralno ogrevanje je urejeno 
- pomožni prostor je prepleskan 
- elektro napeljava še ni dokončana, dela se še izvajajo 



- zamenjana so vrata za vstop v prostor – pisarno  KS 
 
Marko Cerar poroča: 
 

- novo ozvočenje v veliki dvorani je dostavljeno in zmontirano 
 

Sklep: Marko Cerar bo zadolžen za predajo navodil glede ozvočenja izvajalcem prireditev, 
Uršula Jašovec pa ga bo v primeru odsotnosti nadomeščala.  
 
 
4. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude 
 

- Radioklub 27. julij RADOMLJE prosi za finančno pomoč za nakup sprejemne antene 
za kratki val. Sklep: odobrimo 500,00 EUR 

- Za novoletno okrasitev Radomelj bo Sonja Jerman priskrbela dostavo novoletne 
jelke, Ivo Jerman pa bo pridobil ponudbo za praznično osvetlitev Radomelj 

- Marko Jerman posreduje prošnjo prebivalcev kraja Hudo, za večje ogledalo, ki 
omogoča boljši pregled na cesto skozi vas. Prosijo tudi za ležeče policaje, s katerimi 
bi ublažili hitrost vožnje skozi vas. Metod Marčun bo predlog posredoval na Občino 
Domžale.  

- Metod Marčun poroča, da bosta naročeni stojnici za prireditve dobavljeni v mesecu 
decembru 

- prispelo je Javno naznanilo o javni razgrnitvi okoljskega poročila za Občinski 
prostorski načrt Občine Domžale, ki  bo no voljo od 12.10.2016 do 11.11.2016 

- prispela je prošnja za pomoč pri izvedbi muzikla Annie. 
Sklep: dvorano za vse prireditve oddamo brezplačno in poleg tega odobrimo       
500,00 EUR sredstev za promocijo predstave. V gradivu in vseh sredstvih 
predstavitve muzikla mora biti KS Radomlje navedena kot sponzor tega projekta 

- lipa, ki stoji pri Mlinu Kralj se suši in bi jo bilo potrebno sanirati. Metod Marčun se bo 

pozanimal glede dolžnosti in postopka odstranitve drevesa. 

  
 

 
 
Sestanek 17. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 21.50. 
 
 
 
 Zapisala:                                                                                              Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


