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ZAPISNIK  2. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, 
z dne 15.12.2014 ob 20.00 uri 

 
 
 
Prisotni: 
Metod Marčun, Tomaž Cerar, Justin Hrovat, Ivo Jereb, Marko Cerar,Uršula Jašovec, 
 Andreja Marčun, Sonja Jerman, Alenka Kosmač 
Na seji je prisotna tudi Lidija Marčun, članica OS  občine Domžale 
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 
2. Poročilo Odbora za energetsko sanacijo KD Radomlje  
3. Potrditev članov nadzornega odbora 
4. Pregled prispelih vlog in dopisov 
5. Predlogi in pobude svetnikov, 
6. Razno 
 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje 
  
Sonja Jerman pri 3. točki prejšnjega dnevnega reda (Ustanovitev nadzornega odbora – 
predlogi za članstvo) poleg ostalih predlaganih članov predlaga še Igorja Kuzmiča (je že 
privolil). Tomaž Cerar pove, da je govoril z Olgo Šraj Kristan in je tudi privolila.  Glasovanje o 
članstvu nadzornega odbora bo na naslednji seji, predlagani so: Marina Zupančič ( v kolikor 
je združljivo z članstvom v občinskem nadzornem odboru), Olga Šraj Kristan, Andreja Zabret 
in Igor Kuzmič. 
 
Sonja Jerman pri 4. točki dnevnega reda (Energetska sanacija KD Radomlje) pripomni, da bi 
bilo prav, da bi se po odločitvi Odbora za energetsko sanacijo vse svetnike KS Radomlje 
obvestilo, kakšna je bila odločitev, oziroma za katerega izvajalca so se odločili. Potek in 
postopek izbire izvajalca  je podal predsednik gradbenega odbora Ivo Jereb.  
V ostalih točkah je bil zapisnik potrjen. 
 
 
 



2. Poročilo Odbora za energetsko sanacijo KD Radomlje 
 
Za izvedbo del so prispele 3 ponudbe: 
-INKAING d.o.o.              25.699,99 €  + DDV 
- ZAGRAD d.o.o.              17.339,18 € + DDV 
-EDO Podgoršek s.p.      21.517,26 € + DDV 
Izbrana je bila ponudba podjetja ZAGRAD d.o.o. 
Delo se je začelo dva dni po podpisu Pogodbe in Sporazumu za izvedbo. 
Podrobnejše poročilo bo predstavljeno na seji v mesecu januarju. 
 
 
3. Potrditev članov nadzornega odbora 
 
Potrditev članov nadzornega odbora bo prestavljena na naslednjo sejo. Zaradi imenovanja  
g. Marine Zupančič v Občinski nadzorni odbor, bo potrebno počakati na pravno mnenje 
ustrezne občinske službe. Ostali kandidati pa so še Andreja Zabret, Olga Šraj Kristan in Igor 
Kuzmič. 
 
 
4. Pregled prispelih vlog in dopisov 
 
Prispele so vloge: 
 

- Moškega pevskega zbora Radomlje s prošnjo za finančno pomoč pri pripravi nastopa, 
ki ga bodo imeli skupaj z Ženskim pevskim zborom izpod Bočja, ki bo  21.12.2014 - 
Spomini na morje.  Poleg brezplačnega najema dvorane je soglasno sprejeto, da se 
jim odobri 150,00 EUR in sicer kot pomoč pri pogostitvi po koncertu – z naročilnico , 
ki jo lahko predložijo  TUŠ-u  Radomlje, CASH&CARRY-u  Jarše ali  catering . 

 
- Domžalska godba s prošnjo za pomoč pri izdaji koledarja za leto 2015. Logotip KS 

RADOMLJE je že natisnjen.  
Soglasno je sprejet sklep, da se  odobri 150,00 EUR za reklamne namene in reklamni 
material (koledarji in CD zgoščenke) 
  

- Marko Cerar je prejel vlogo za najem dvorane za 31.12.2014 od 21.oo do 02.oo ure, 
za približno 50 ljudi. 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se vloga zavrne, saj bi najem dvorane v tem času 
povzročil preveč tehničnih težav ( odklepanje, zaklepanje, »varnost« dvorane…) 

 
5.  Predlogi in pobude svetnikov: 
 
Metod Marčun pove, da je bil na sestanek, ki je bil v mesecu novembru v Kamniku, Borut 
Kaplja povabljen le kot predstavnik Količevo karton d.o.o., ni pa bil vabljen noben 
predstavnik domžalske občine ali KS Radomlje. Glede na to, da se bodo težave s poplavami 
še ponavljale,je potrebno aktivno pristopiti k reševanju težav in pomanjkljivosti v naši KS. 
 



Študijo o protipoplavnih ukrepih je pripravil dr. Primož Banovec, sredstva so bila odobrena 
in tudi že delno koriščena. Zaustavilo pa se je pri pridobivanju služnosti zemljišč.  
Urejanje vseh  vodotokov je pristojnosti  ARSO, zato  bo potrebno njihovo soglasje. 
Metod Marčun je opozoril še na naslednje: 
 

- Kovačkov most na Mlinščici je trhel –  kljub obljubam da bo saniran po ureditvi 
dovozne poti 

- Pešpot ob Kamniški Bistrici je slaba-pojavljajo se luknje 
- Cesto od Mlinarja do brvi čez Bistrico je potrebno nasuti 
- KS naj bi skrbela  za urejenost : zelenice pri KS, spominski park pri Kralju, pri kapelici 

in pa korita z rožami v rondoju.  
- Za ureditev vaškega parka bi KS Radomlje spomladi financirala nakup trajnic, nato bi 

urejanje parka prevzelo podjetje Arboretumu. Predlog in dopis v zvezi s tem bo 
napisala in posredovala Sonja Jerman. 

- Metod Marčun bo posredoval dopis na Občino Domžale za koriščenje WI-FI- ja, saj je 
zaščiten z geslom in nam nedostopen. 

- Spletna stran KS Radomlje bo samostojna, urejanje le-te bo za nas brezplačno, bo pa 
izbrani urejevalec lahko na tej spletni strani tržil reklame. Vsa društva s sedežem v  
KS Radomlje, bodo lahko  brezplačno koristile objavo svojih dogodkov 

- Knjigovodske storitve vodi Darja Rojc, pogodba je podpisana do novega leta, glede 
na zmanjšan obseg dela je potrebno razmisliti o zmanjšanju stroška za plačilo teh 
storitev. Tudi njena prisotnost na uradnih urah ni več potrebna, predlog  da  1x 
mesečno uredi knjigovodske zadeve. 

- Metod Marčun pokaže Pravilnik o plačilih oz. sejninah. Odločimo se, da naj bo plačilo 
izvedeno kvartalno. Soglašamo s Pravilnikom o višini mesečnih  nadomestil in sejnin 
za svetnika 24,76 EUR in 35,37 EUR za predsednika. Višina nadomestil in sejnin je 
vezana na dohodek župana občine. 
 

6. Razno 
 
Na listi načrtovane prisotnosti svetnikov KS Radomlje (uradne ure) so določeni termini za 
posameznega svetnika. Zaradi naših različnih obveznosti ne more ustrezati vsem, zato naj si 
vsak svetnik najde zamenjavo, kar je napisano tudi na sami listi. 
Sonja Jerman pove, da ni prav, da je na letaku, ki je bil poslan na domove KS Radomlje 
objavljena tudi reklama za Božička, ki ga organizira SM ranč Radomlje. Metod Marčun 
pojasni da je bila reklama objavljena  tudi v časopisu OGLEDALO in plačana  TD Radomlje in 
posledično vključena tudi v letak. Letak pa je bil pred tiskom posredovan vsem članom po   
e-pošti z možnostjo pripomb. 
Metod Marčun je povedal, da  bo na Pošto sporočil kritiko , saj mu je nekaj krajanov 
povedalo, da niso prejeli letaka, s katerim smo obveščali o prireditvah v decembru v naši KS. 
Pohvaljen je bil nastop skupine Drouz, ki je bil 13.12.2014. 
Alenka Kosmač predlaga, da bi bil v sobi KS-a na steni obešen zemljevid KS Radomlje. 
Sonja Jerman  predlaga, da za drugo leto naslovimo svetniško vprašanje, zakaj se krasi le 
center Domžal in to precej razkošno, za manjše kraje pa se ne nameni nobenih sredstev?  
 
 



Metod Marčun je spomnil, naj mu svetniki, v kolikor še niso, posredujejo številko svojega 
TRR-ja in DŠ. 
Sestanek 2. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.4o. 
 
 
   Zapisala:                                                                                               Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


