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ZAPISNIK  20. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 

RADOMLJE, dne 15.5.2017 ob 20.00 uri 
 

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

              Justin Hrovat, Sonja Jerman, Marko Cerar 

 

Opravičili: Uršula Jašovec, Andreja Marčun 

 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje, 

2. Pregled prispelih ponudb za izvedbo protivlomnega alarmnega sistema in varovanje 

3. Hišniško stanovanje: ureditev prostorov ali preureditev v večnamensko dvorano 

4. Določitev kriterijev in obseg dela hišnika, oziroma gospodarja KD 

5. Obseg del 1.faze obnove KD, ter izbira ponudnika opreme 

6. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobud 

 

1.Pregled in potrditev zapisnika 19. Seje: 

 

Sonja Jerman zahteva popravek zapisnika 19. Seje sveta KS Radomlje z dne 

20.3.2017,  v peti alineji 5. točke ( Pregled prispelih vlog in pobud). Idejo o pridobitvi 

evropskih sredstev za kulturne domove je prvi izpostavil Justin Hrovat in ne Sonja 

Jerman. Zaradi preprečitve morebitne njegove užaljenosti Sonja Jerman zahteva 

popravek obrazložitve in sicer: 

 

Podana je bila tudi pobuda Justin Hrovata, da se pridobijo Evropska sredstva za  

obnovo kulturnih domov.  

 

Sklep zapisnika 19. Seje v peti alineji 5. točke zaradi spremembe obrazložitve  

ostaja nespremenjen. 

   

V ostalih točkah svet KS Radomlje sprejme zapisnik 19. seje sveta KS Radomlje 

z dne 20.3.2017 

 

 

2. Pregled prispelih ponudb za izvedbo protivlomnega alarmnega sistema in varovanje: 

KD Radomlje nudi prostore za delovanje društev in klubov, ter najrazličnejše 

prireditve. Ker je težko nadzorovati vse aktivnosti še posebno ko so prostori 

nezasedeni, bi bilo nujno zagotoviti dodatno tehnično varovanje. 

 

Sklep: za tehnično varovanje izberemo varnostno službo SINTAL. Pogodbo za 

varovanje se sklene za 6 mesecev,  z možnostjo podaljšanja  in možnostjo 

predčasne prekinitve. Ob sklenitvi pogodbe se dogovorimo tudi o možnosti 

varovanja pri javnih prireditvah v Kulturnem domu Radomlje. 

 

 



 

 

3. Hišniško stanovanje: ureditev prostorov ali preureditev v večnamensko dvorano: 

Prostore hišniškega stanovanja je nujno temeljito preurediti in urediti vso potrebno 

dokumentacijo, da bi bilo primerno za oddajo. (gradbena, pleskarska, električno 

napeljavo, energetska izkaznica, dimnikarska, vodovodni števec,…). Lahko pa bi 

prostore preuredili v večnamensko dvorano podobno kot je Kodrova dvorana. Glede 

izvedbe in namembnosti je bilo opravljeno več razgovorov (direktor OU, oddelek za 

premoženjske zadeve občine Domžale, ALFA INT nepremičnine,..) 

 

Sklep: za odločitev o tem, ali se hišniško stanovanje uredi in obnovi, ali pa 

predela v večnamensko dvorano, potrebujemo več informacij, ki bodo 

posredovane na eni od naslednjih sej in sicer: 

- ocena stroškov obnove stanovanja 

- informacija o tem, kolikšno je povpraševanje oziroma koliko je bilo v 

preteklosti zanimanja najem  takšne velikosti prostorov v KD Radomlje  

 

 

4. Izbira hišnika, oziroma vzdrževalec KD, in določitev kriterijev in obseg dela: 

 

Za potrebe KD Radomlje bo potrebno izbrati osebo, ki bo predvsem oskrbovala 

prostore  zgradbe  in druge površine s sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno 

delovanje, vzdrževanje in uporabo objekta in okolice (odpiranje in zapiranje prostorov 

KD, popis stanja števcev, evidentira napake in poškodbe, naroča čistilni servis, ….); 

 

Sklep: svet KS Radomlje sprejme sklep, da za nemoteno delovanje prostorov v 

KD potrebujemo hišnika-vzdrževalca. Tega bomo izbrali glede na prej 

pripravljeno specifikacijo in  obseg opravil in s tem tudi povezanimi stroški. 

 

  

 

5. Obseg del 1.faze obnove KD, ter izbira ponudnika opreme:    

Gradbeni odbor predstavi obseg in potek obnove. Predstavi vsebino prispelih ponudb, 

postopek izvedbe, terminski plan,.. 

Ivo Jereb predstavi ponudbo podjetja MAORI odrska in scenska tehnika, d.o.o. v 

znesku 14.522,17 EUR. 

 

Sklep: glede na reference in varnostne parametre se odločimo za ponudnika 

Maori, d.o.o. 

 

 

 

6. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobud: 

 

a) Prejeli smo vlogo TD Radomlje za tisk 2000 kos. zloženk 

(230,00tisk+35,00oblikovanje). 

Sklep: odobrimo  finančno pomoč za tisk zloženk 265,00€. 

 

 

b) Prejeli smo vlogo Zavod Enostavno Prijatelji  za otroške predstave: 

Sklep: predstave ne naročimo. 

 

c) Prejeli smo vlogo slikarske šole Angels Art s prošnjo za finančno pomoč pri izdaji 

knjige, ko jo bodo dobili člani slikarskega tečaja ob koncu šolskega leta 

 



Sklep: odobrimo finančno pomoč v znesku 200,00 EUR. 

 

            d.) Prejeli smo vlogo Teniškega kluba Radomlje za finančno pomoč  pri  izvedbi 

tradicionalnega teniškega turnirja in 25 letnici TK Radomlje           

                  

 

Sklep: odobrimo finančno pomoč v znesku 300,00 EUR. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                       Predsednik KS Radomlje 

   Metod Marčun inž.str. 

 

 


