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ZAPISNIK 23. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne 13.12.2017 

ob 19.30 uri 

 

 

Prisotni: Metod Marčun, Marko Cerar, Ivo Jerman, Justin Horvat, Uršula Jašovec,  

               Tomaž Cerar , Alenka Kosmač 

Odsotni: Andreja Marčun, Sonja Jerman - opravičila 

 

 
 

Dnevni red: 

Predlagam sledeči dnevni red: 

  

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje,  

2. Obravnava i n sprejem odloka o finančnem planu KS Radomlje 2017 

3. Izdelava konstrukcije v zaodrju KD za postavitev premičnega dvigala in 

zaodrskih luči 

4. Režim delovanja in uporabe v KD Radomlje  

5. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobud 

Sklep: Svet KS Radomlje sprejme razširjen dnevni red. 
 

 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. Seje: 

 

Sklep:  

Svet KS Radomlje sprejme zapisnik 22.seje sveta KS Radomlje z dne 11.09.2017. 

 

 

2. Obravnava in sprejem odloka o finančnem planu KS Radomlje 2017 

 

Rebalans je potreben, ker je na nekaterih postavka prišlo do prevelikega odstopanja 

planiranih sredstev. Predvsem se je to odrazilo pri postavki za obnovo KD, saj je 

predvidena investicija  narasla na cca 26.000,00€.  

Razlika pa se bo pokrila iz presežka v preteklem letu. 

 

Sklep: 

Člani sveta KS Radomlje sprejmejo odlok o spremembi odloka o finančnem 

planu KS Radomlje za leto 2017. 

 

3. Predlog za  postavitev premičnega dvigala in zaodrskih luči v KD: 

 

V razpravi so sodelovali vsi člani sveta. 

Sklep: 

Pripravi se idejni projekt za postavitev premičnega dvigala in zaodrskih luči. Po 

pregledu prejetja izberemo izvajalca in obseg storitve. Idejni projekt je potrebno 

pridobiti v čim krajšem možnem času, predvidoma do naslednje seje! 

 



 

 

4. Režim delovanja in uporabe v KD Radomlje:  

 

Sistem tehničnega varovanja je v uporabi. Zaznati je nekaj začetnih težav.  

 

Sklep:  

Metod Marčun bo Sintalu posredoval nekaj predlogov dodatnih izboljšav pri 

delovanju sistema. 

 

 

5. Pobude: 

 

Uršula Jalšovec predlaga, da bi se organiziral sestanek z predstavniki društev, na 

katerem bi se dogovorili o večji urejenosti prostorov, ki jih uporabljajo pri svojem 

delovanju. 

 

Sklep:  

Metod Marčun bo organiziral sestanek s društvi  

 

Marko Cerar predlaga nakup žarnic, vrečk za smeti, košev…itd, zato bo pripravil 

seznam potrebnega materiala.  

 

Sklep:  

Metod Marčun pa bo poskrbel za nakup in društva obvestil o kraju nahajanja 

tega potrošnega materiala.  

 

Metod Marčun je pridobil ponudbo za izdelavo načrta požarne ogroženosti od podjetja 

VAREKA. 

 

Sklep:  

pridobili bomo še ponudbo drugega izvajalca in se nato odločili za izbranega 

ponudnika   

 

 

 

Justin Hrovat se ne strinja s predlogom da se Kulturnemu društvu zračunava uporaba 

dvorane na podlage izvedbe zaodrske razsvetljave, ker bodo to uporabljala tudi druga 

društva. 

Sklep: 

Vse investicije v obnovo KD lahko izvede le lastnik objekta, to je KS Radomlje! 

 

Metod Marčun je prejel pritožbo krajanke Valerija Pogačar glede izvedbe in popravila 

Hujske ceste po napeljavi plinovoda in optike.  

Sklep:  

Metod Marčun bo pritožbo posredoval Občini Domžale – oddelek za komunalne 

zadeve. 

 

            Nina Mav Hrovat je poslala prošnjo za pomoč pri izvedbi Miklavževanja . 

Sklep: 

Po dopolnitvi vloge (manjka naziv društva) bomo prošnjo obravnavali na 

naslednji seji. 

 

 



Prejeli smo vlogo Društva za študije kontemplativnih tradicij s prošnjo za registracijo 

svojega društva na naslovu Kulturnega društva Radomlje. 

            Sklep:  

            Predlog se odobri, na naslednji seji predstavnik društva predstavi delovanje 

društva. 

 

 

Seja zaključena ob 21,55 uri. 

 

Predsednik KS Radomlje 

   Metod Marčun inž.str. 

Zapisala: Alenka Kosmač 


