KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE
PREŠERNOVA ULICA 43,
1235 RADOMLJE
Radomlje, 11.09.2017

ZAPISNIK 22. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE,
dne 11.9.2017 ob 19.30 uri
Prisotni: Metod Marčun, Marko Cerar, Tomaž Cerar, Sonja Jerman, Andreja Marčun, Uršula
Jašovec, Ivo Jereb, Justin Hrovat
Odsotni: Alenka Kosmač (opravičeno)

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. Seje:
Pripombe na zapisnik 21. seje:
Tomaž Cerar: V prejšnjem zapisniku se popravi, da so bili predlogi podani z vseh
strani svetnikov, ne samo z njegove strani.
Sonja Jerman: Pripravila bo zapis s pobudo za odkup Golfarne, ki ga bomo poslali na
občino Domžale, prav tako bo pripravila dopis za obnovo stolov.
Metod Marčun: Poslal bo odgovor na pobudo Lidije Ambrož Marčun.
Sklep:
Svet KS Radomlje sprejme zapisnik 21.seje sveta KS Radomlje z dne 04.07.2017,
z zgoraj navedenimi dopolnitvami.
2. Predstavitev protivlomnega sistema v KD:
Podjetje ELGOM je pripravilo inštalacijo za alarmni sistem. Končno montažo
senzorjev in centrale z komunikacijskimi povezavami pa je izvedlo podjetje SINTAL.
Metod Marčun poda predlog, da se ob večjih prireditvah (za zunanje najemnike
dvorane) odločimo tudi za storitev varovanja. Cena varnostne službe je 18,03 € z
DDV/ na uro. Najemnikom dvorane se ponudi storitev varovanja razen v primeru,
kadar ima najemnik svoje varovanje. V tem primeru mora najemnik navesti tudi naziv
varnostne službe.
Sklep:
Člani sveta KS Radomlje in predstavniki društev se seznanijo z delovanjem
protivlomnega sistema in dobijo vstopne kode za pooblaščen vstop v prostore
KD.
3. Poročilo o prevzemu scenske razsvetljave:
Prevzem in prikaz delovanja je bil v prostorih velike dvorane KD v četrtek 7.9.2017.
Prikaz delovanja sistema in razsvetljave sta prikazala predstavnika podjetja MAORI in
MK Light Sound d.o.o.,

Pobuda svetnikov: Člani kulturnega društva naj izmed svojih članov izberejo nekoga,
ki bo zadolžen za uporabo scenske razsvetljave.
Sklep 1:
Dela na področju scenske razsvetljave so končana. Potrebna je zgolj še papirna
primopredaja.
Sklep 2:
Formira se ekipa tehnikov, ki bodo odgovorni za scensko razsvetljavo. V ta
namen se pripravi projekcijska soba.
4. Zasedenost, upravljanje in trženje prostorov KD:
Dvorana je bila deležna celovite prenove, spremenili so se tudi ostali pogoji delovanja
in upravljanja; na željo zunanjih najemnikov se ponudi tudi fizično varovanje najema
prostorov. Določiti moramo tudi smernice kako tržiti prostore in kako upravljati s KD.
Sklep: Ni potreben dodaten sklep, ker smo vse navedeno obravnavali že v
prejšnjih točkah.

5. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobud:
a) Prejeli smo vlogo TD za razvitje in hrambo prapora nekdanjega Sokolskega
društva v KD Radomlje.
Sklep: Odobrimo razvitje in hrambo prapora v posebni vitrini v prostorih KD
Radomlje.
b) Prejeli smo predlog vlogo KD Mlin za ponovitve muzikala Annie, ki bo v
priloženih terminih.
Sklep:
Odobrimo termine najema prostorov velike dvorane KD Radomlje – terminski
plan v prilogi.
Pripomba Metoda: Še vedno ni poravnan račun za najem dvorane (ker ni bilo vloge za
brezplačni najem). Člane kulturnega društva se opomni na odprto postavko.
c) Prejeli smo vlogo RD Jana za koriščenje prostorov v KD za potrebe aerobike.
Sklep:
Odobrimo tedensko dva termina po 2 uri najema velike dvorane KD Radomlje.
d) Prejeli smo ponudbo za izvedbo gledališke predstave »Iskrena spoved«.
Sklep:
Z izvajalcema se dogovorimo za izvedbo predstave »Iskrena spoved« - predlagali
smo termine in čakamo odgovor izvajalcev. Soglašamo z izvedbo za ceno 12,00€ /
predstavo, določimo ceno vstopnice 10€.

Predsednik KS Radomlje
Metod Marčun inž.str.

