
KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 

PREŠERNOVA ULICA 43, 

1235 RADOMLJE 
 

Radomlje, 03.07.2017 

 

ZAPISNIK  21. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 

RADOMLJE, dne 3.7.2017ob 19.30 uri 
 

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

              Justin Hrovat, Sonja Jerman, Marko Cerar, Andreja Marčun 

  

Odsotni: Uršula Jašovec 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. Seje: 

 

Sklep: 

Svet KS Radomlje sprejme zapisnik 20.seje sveta KS Radomlje z dne 15.5.2017. 

 

2. Poročilo o poteku prenove scenske razsvetljave v KD: 

Začeli smo načrtovano rekonstrukcijo scenske razsvetljave v veliki dvorani KD 

Radomlje. Dela naj bi bila opravljena v poletnih mesecih. Poročilo o poteku prenove 

pa je predstavil predsednik gradbenega odbora g. Ivo Jereb. 

 

Sklep: 

Člani sveta KS Radomlje se seznanijo z potekom prenove velike dvorane KD. 

Določimo zadnji rok izvedbe del, to je 15.8.2017.  

 

Dodatni sklep: Sprejmemo sklep, da pristopimo k nakupu odrske razsvetljave. 

Prejeli smo 2 ponudbi podjetja MK Light Sound d.o.o. Ljubljana. Odločimo se za 

ponudbo št. 17-011-000435 v znesku 12.474,07 EUR. 

 

 

3. Poletni termin uradnih ur-dopust: 

V poletnih mesecih ni veliko obiska na uradnih urah, zato bo pisarna KS Radomlje 

predvidoma zaprta v času uradnih ur od 24.7.2017 do 14.8.2017.  

 

Sklep: 

Sprejmemo sklep, da bo pisarna v KD Radomlje zaprta za krajane v terminu od 

15.7. – 22.8.2017. 

 

4. Obnova sedežev in naslonov na stolih  v KD 

Zaradi dotrajanosti in poškodovanih sedežev smo se odločili za obnovo sedežev v KD 

Radomlje. Prejeli smo ponudbo podjetja Osolin dekor d.o.o., ki bo izvedlo popravilo 

ki vključuje tudi vse stroške transporta in priprave. 

 

Sklep: 

Za obnovo sedežev v KD Radomlje smo izbrali podjetje Osolin dekor d.o.o.   

 

5. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobud: 

 

a) Prejeli smo vlogo KPD Drouz za koriščenje prostorov v KD Radomlje 



Sklep: 

Odobrimo KPD Drouz uporabo prostorov v KD Radomlje za delovanje društva. 

 

b) Podani predlogi z strani svetnikov:  da se na Prečni ulici odstrani grmovje na mostu 

čez Hudski potok, da so poreže grmovje v parku v centru Radomlje in doda sekance 

v parku, da se prepleska ograjo v vasi Hudo na mostu čez Hudski potok, da se 

popravijo odtočni kanali na Prešernovi cesti h. št. 47, da se postavita drogova za 

javno razsvetljavo na cesti Radomeljske čete št. 52 z možnostjo izklopa luči v času 

selitve žab 

c) Sonja Jerman predlaga  da Občina Domžale  odkupi zemljišče v centru Radomelj – 

trgovina-Golfarna 

d) Sonja Jerman pove, da se bo prestavila lokacija bazne postaje Telekoma v 

Radomljah  

e) Justin Hrovat pozove Metoda Marčuna, da vpraša Nino Mav Hrovat, da se ponovno 

pozanima pri g. Rožiču o sofinanciranju stolov za KD Radomlje 

f) Tomaž Cerar pove, da se na pokopališču v Radomljah z avti vozi tudi po pešpoti, 

predlaga, da se o tem obvesti podjetje Prodnik 

g) Ivo Jereb poroča, da bo laminat v novi sobi poleg pisarne KS – a  

popravljen – reklamacija 

h) Lidija Marčun je po e-mailu posredovala pobudo za prehod za pešce, med hišama 

Prešernova c. 11 in Prešernova c. 11B 

i) Krajanka Mateja Kegel je posredovala vprašanje o možnosti pridobitve informacij o 

gradnji manjšega stanovanjskega objekta v bližini KD Radomlje 

  

 

21. Seja KS Radomlje je bila zaključena ob 21.20. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                         Predsednik KS Radomlje  

Alenka Kosmač                                                                                Metod Marčun inž.str. 

 


