
KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 

PREŠERNOVA ULICA 43, 

1235 RADOMLJE 
 

 

ZAPISNIK  19. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 

RADOMLJE, dne 20.3.2017ob 20.00 uri 
 

Prisotni: Metod Marčun, Tomaž Cerar, Andreja Marčun, Ivo Jereb, Alenka Kosmač,      

              Justin Hrovat, Sonja Jerman, Uršula Jašovec 

 

Opravičil: Marko Cerar 

 

Sprejet predlog dnevnega reda: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje,  

2. Hišniško stanovanje-ureditev prostorov in zamenjava najemnika  

3. Čistilna akcija: OČISTIMO OBČINO DOMŽALE 2017 

4. Obnova kulturnega doma 2017  

5. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobud 

 

 

1.Pregled in potrditev zapisnika 18. Seje: 

 

Zapisnik 18. Seje je potrebno v 2. Točki dopolniti. Metod Marčun bo po e-pošti vsem 

svetnikom poslal  Zaključni račun za leto 2016.   

 

Prav tako je potrebno popraviti 6. Točko zapisnika, na prejšnji seji ni bilo glasovanja o 

ceni najema dvorane za izvedbo plesnega tečaja. 

Glasovanje je izvedeno na 19. Seji. Sklep: oddaja velike dvorane KD Radomlje se za 

namene plesnega tečaja odda brezplačno.  

 

V ostalih točkah svet KS Radomlje sprejme zapisnik 18.seje sveta KS Radomlje z 

dne 6.2.2017. 

 

2.Hišniško stanovanje-ureditev prostorov in zamenjava najemnika:  

Prašnikar Stane-najemnik stanovanja v KD Radomlje je prekini najemno pogodbo z 

dne 1.3.2017. Kot razlog je navedel preobremenjenost  in prevelik obsegom hišniških 

del poleg redne zaposlitve. 

Sklepi: 

 

a. Seznanimo se z odpovedjo sedanjega najemnika in povrnitvijo 

neamortiziranega dela vloženih sredstev. Višina sredstev bo znana po 

opravljeni cenitvi. 

 

b. Za pripravo razpisnih pogojev, opis stanovanja z lokacijo, cena in čas najema, 

popis opreme, dolžnosti najemnika, se najame usposobljenega cenilca ali 

pravno osebo. 

 

c. Za nemoteno uporabo prostorov je zadolžen Marko Cerar. Ureja urnik 

zasedenosti prostorov in vse aktivnosti v smislu uporabe in koriščenja 

prostorov v KD Radomlje.  Začetek  od 1.3.2017, do dne ko bo izbran nov 

hišnik.  

 

 Svet KS Radomlje sprejme predlagane sklepe v točkah a,b in c. 



 

3.Čistilna akcija: OČISTIMO OBČINO DOMŽALE 2017: 

Tudi letos bomo v KS Radomlje organizirali čistilno akcijo in sicer v organizaciji    

TD-Radomlje.  Ker Občina letos ni zagotovila sredstev za malico, bo ta strošek pokrila 

KS Radomlje 

Sklep: 

 

KS Radomlje zagotovi za vsakega udeleženca malico in pijačo v vrednosti 4,50€ 

in sicer v gostišču Zlata Kaplja Radomlje.  

Sklep je sprejet. 

 

4.Obnova kulturnega doma 2017: 

Glede na obsežnost planiranih obnovitvenih del se bo potrebno opredeliti, kaj letos 

načrtujemo  pri obnovi KD. Smiselno bi bilo slediti ciljem v enakem vrstnem 

zaporedju, kot so zapisana v vsebinskem delu vloge. Pripraviti bo potrebno projektno 

dokumentacijo, obseg in terminski plan dela. V ta namen je bil ustanovljen Gradbeni 

odbor v sestavi: Ivo Jereb-predsednik, ter Sonja Jerman-član in Justin Hrovat-član. 

Sklep: 

 

Gradbeni odbor pripravi in vodi vse aktivnosti pri obnovi KD Radomlje. 

Investicijo bomo izvedbeno obdelali v dveh delih. O poteku del pa bo redno 

poročal na sejah KS Radomlje. Sklep je bil sprejet. 

 

5.Pregled prispelih vlog, dopisov in pobud: 

a) Prejeli smo vlogo ŽNK Radomlje za pomoč pri izvedbi mednarodnega 

nogometnega turnirja za deklice in dekleta UKI CUP 2017. 

Sklep: 

 

Odobrimo finančno pomoč pri izvedbi turnirja v vrednosti 300,00€. 

Sklep je sprejet. 

 

b) Prejeli smo vlogo g.Likar Rado in sicer za AMART 2017 dne 17.11.2017 

Sklep: 

 

Odobrimo brezplačen najem velike dvorane KD in finančno pomoč pri izvedbi 

koncerta v vrednosti 300,00€. 

Sklep je sprejet. 

 

            c) Prejeli smo vlogo KPD DROUZ Radomlje za brezplačno uporabo prostorov   

                Kulturnega doma Radomlje. 

            Sklep: 

 

            Kljub temu, da društvo ni registrirano na naslovu:Radomlje, Prešernova ulica 

43, društvu omogočimo brezplačno uporabo prostorov. 

            Sklep je sprejet. 

 

d)Sonja Jerman je predstavila izbor čistilnih servisov za čiščenje prostorov KD 

Radomlje. Glede na opravljene razgovore je predlagala za poskusno čiščenje 

čistilni servis Pepelka. Prostori so bili primerno očiščeni, prav tako pa je bila cena, 

glede na ostale servise, najugodnejša 10,00€+DDV/uro. 

Sklep: 

  

Za poskusno čiščenje prostorov v KD Radomlje je izbran :ČISTILNI SERVIS 

PEPELKA, ANJA ZALAR s.p.  Pokopališka ul. 4, Ljubljana, SI 39490181. 

           Sklep je bil sprejet. 



 

e) Podana je bila tudi pobuda g.Jerman Sonje, da se pridobijo EU sredstva za obnovo 

kulturnih domov. 

Sklep: 

 

 Gradbeni odbor preveri vse možnosti za pridobitev evropskih sredstev. 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

Sestanek 19. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 21.50. 

 

 

 

Predsednik KS Radomlje 

   Metod Marčun inž.str. 

 


