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ZAPISNIK  18. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne 6.2. 
2017ob 20.00 uri 
 
Prisotni: Metod Marčun, Tomaž Cerar, Andreja Marčun, Marko Cerar, Alenka Kosmač,      
                Justin Hrovat, Sonja Jerman, Uršula Jašovec 
 
Opravičil: Ivo Jereb 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje, 
2. Pregled in potrditev poslovnega poročila 2016, ter izjavo o oceni notranjega nadzora 
3. Poročilo inventurne komisije, stanje odprtih postavk 
4. Poročilo izvedenih del prenove KD 
5. Prijava na razpis obnova KD 
6. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje 
 
Sklep: Zapisnik je bil potrjen. 
 
2. Pregled in potrditev poslovnega poročila 2016, ter izjavo o oceni notranjega nadzora 
 
Metod Marčun predstavi že sprejet rebalans 2016, ki je bil potreben zaradi prevelikega 
odstopanja od finančnega plana na nekaterih  postavkah. 
Prav tako je bilo predstavljeno tudi poslovno poročilo za leto 2016, dopolniti pa ga je 
potrebno še z nekaj dodatnimi vsebinskimi pojasnili. Svetniki so potrdili predstavljena 
poročila. Potrjena poročila pa bo vsem svetnikom poslal naknadno, po elektronski pošti. 
 
3. Poročilo inventurne komisije: inventurni list in stanje odprtih postavk 
 
a) Poročilo je podal Tomaž Cerar – predsednik inventurne komisije, 

 Inventurni popis in stanje je priloženo – (priloga 1) 
 Zaradi prenehanja  izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti predlaga odpis 

osnovnih sredstev in so bile predane po primopredajnem zapisniku novemu izvajalcu  
podjetju JKP PRODNIK d.o.o. in sicer pod zaporedno številko: 0302, 0313, 0314, 
0315, 0319, 0351 in 0379. 

 V odpis se predlaga tudi stara peč za centralno kurjavo številka: 0307 in črpalka 
številka: 350, oboje je bilo razrezano in odpeljano. 



 V odpis se predlaga tudi obe kosilnici, ki sta zaradi dotrajanosti »razpadli«, ter 
kovinski zabojnik, vse je bilo oddano na kosovni odpad, pod številko: 0372, 0373 in 
0312 

 Likovnemu društvu Senožeti v skladu s sklepom 17. Redne seje KS Radomlje v 
skupnem predlagamo odpis dolga znesku 480,00 EUR (računi št. 2014-042, 2014-077, 
2014-083,2014-089) 

 Predlagamo zapiranje odprtih postavk do zneska 1EUR. Sklep: knjižijo naj se stotinske 
izravnave do zneska 1,00 EUR  

 Nekaj odprtih postavk je še iz leta 2014 in 2015, zato predlagamo ponovno izdajo 
opomina in kasneje izvršbo. 
Neplačani računi :  

 TZZ, d.o.o., znesek dolga 122,00 EUR 

 Vrtec Antona Medveda, znesek 151,50 EUR 

 Branko Gorjan, znesek dolga 31,50 EUR 

 Matia MatejaMikulan, znesek dolga 252,50 EUR 
 

 
b) Sonja Jerman pa je pripravila in podala poročilo o odprtih postavkah iz naslova grobnin: 

 Zadnje knjigovodsko stanje odprtih postavk iz leta 2013 iz naslova grobnin znaša v 
celotnem znesku 582,17 EUR (priloga 2).   

 Vsi ostali zneski pa izvirajo iz let od 2010-2013 v skupnem znesku 8.629,55. 
 
 

Predlog sklepa: Svetniki se seznanijo in potrdijo stanje inventurnega popisa in obe poročili.  
                             Sklep je bil potrjen! 
 
Dodatni predlog  Sonje Jerman, da  zaradi zastaranja in prenehanja opravljanja pokopališke 
dejavnosti  naj se dolgovi odpišejo, pa se posreduje v presojo oddelku za finance in 
premoženje. 
 
 
4. Poročilo izvedenih del prenove KD 
 
Metod Marčun je opisal obseg in potek rekonstrukcije in obnove večnamenskega prostora-
konferenčne sobe, končno poročilo pa bo podal g. Ivo jereb-predsednik gradbenega odbora 
na eni naslednjih sej. 
Gradbena dela so zaključena, vsi računi so poravnani! 
  
 
5. Prijava na razpis obnova KD 
 
Tudi letos so v proračunu zagotovljena sredstva za obnovo in vzdrževanje Kulturnih domov.  
Nujno je potrebno zamenjati dotrajane lesene mostove za odrom, ki so namenjeni za 
pritrjevanje kulis, luči in ostale scenske opreme. Zato smo se odločili da nujno potrebno 
sanirati in zamenjati lesene, ter dodati manjkajoče  nove Al-mostove. 



Zato smo sprejeli sklep: Zaradi varnosti  nastopajočih in vseh uporabnikov dvorane je 
potrebno nujno obnoviti zaodrje – most za kulise, luči in ostalo tehniko. Gradbeni odbor bo 
v enaki sestavi vodil Ivo Jereb. 
 
 
6. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude 
 
Vloge, dopisi, pobude: 

- Metod Marčun posreduje zapis srečanja župana in občinske uprave glede 
financiranja KS-a in subvencioniranju krajevnih društev (priloga 3) 

- Vloga za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata Kava bar Pri vodnjaku, in 
sicer od ponedeljka do petka do 23.00 in od sobote-nedelje do 24.00 
Sklep: izdamo pozitivno mnenje s pridržkom skladno z sklepom sprejetim na 8.redni 
seji KS 

- Prejeli smo prošnjo za finančno pomoč pri prireditvi »AMART 2017 - Veliki irski večer 
- glasbeno/literarni dogodek s 3 glasbenimi skupinami in gosti«. Sklep: vlogo naj 
dopolnijo z informacijo o tem, kdo je  organizator prireditve 

- prošnjo KD Mlin Radomlje o rezervaciji terminov za pripravo novega musikla Pepelka 
in finančno pomoč pri izvedbi tega projekta. Sklep: vsi termini so potrjeni 

- Metod Marčun predstavi trenutne razmere v prostorih KD, glede povečanega števila 
dogodkov in aktivnosti v KD Radomlje v zadnjem obdobju (vaj, prireditev, gledališke 
igre, razstave, srečanj...). Glede na navedeno ni mogoče  zagotoviti nadzora 
uporabnikov prostorov, čiščenja prostorov, urejanja in pripravo dvoran,.. Potrebno bi 
bilo zagotoviti dodatne hišniške ure za urejanje prostorov ali pa najeti čistilni servis. 
Sklep: hišnika prosimo za podrobnejše informacije o povprečnem številu ur, ki jih 
dnevno porabi za vzdrževanje čistoče, mi pa pridobimo ponudbe o ceni najema 
čistilnega servisa. Po pridobitvi informacij bomo odločitev sprejeli  na naslednji seji 

- Marko Cerar pove, da ga.Marina Zupančič želi informacijo o ceni najema dvorane za 
plesni tečaj. Sklep: cena dvorane za posamezno vaja znaša 30,00 EUR 

 
 

 
 

 
 
Sestanek 18. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.50. 
 
 
Prilogi: 

- priloga 1 (inventurni popis) 
- priloga 2 (poročilo odprtih postavk ga. Jerman) 
- priloga 3 (zapis srečanja župana in občinske uprave) 

 
 
 
 Zapisala:                                                                                              Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


