
KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 

PREŠERNOVA ULICA 43, 

1235 RADOMLJE 
 

Radomlje, 28.05.2018 

 

 

ZAPISNIK 25. REDNE SEJE DNE 28.5.2018 

 
Prisotni: Metod Marčun,  Marko Cerar,  Tomaž Cerar,  Ivo Jereb,  Sonja Jerman,          

Andreja Marčun-Kompan,  Alenka Kosmač,  Uršula Jašovec ( kasneje) 

Opravičil: Justin Hrovat 

 

Predlagan sledeči dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje: 

 

Sklep: 

Svet KS Radomlje sprejme zapisnik 24.seje sveta KS Radomlje z dne 19.2.2018. 

 

2. Plan obnove KD Radomlje za leto 2018: 

Gradbeni odbor bo pripravil predloge za obnovo zaodrja velike dvorane.  

 

Sklep: 

Gradbeni odbor pridobi ponudbo oziroma idejni projekt za izvedbo del v 

zaodrju, ki jo predstavi na naslednji seji. 

 

3. Poročilo z posvetovalnega sestanka z društvi:   

Poročilo zajema kratek povzetek z skupnega sestanka z društvi, ki uporabljajo prostore 

KD Radomlje. Vsi prisotni so bili ponovno seznanjeni z Hišnim redom in  uporabo 

alarmnega sistema. V zadnjem obdobju je bilo kar precej intervencij zaradi 

nepravilnega izklopa sistema. Več pozornosti pa bi morali uporabniki prostorov 

posvetiti tudi skrbi za ne poškodovanje opreme in čistoči prostorov. To pa predvsem iz 

razloga, če želijo tudi v bodoče BREZPLAČNO uporabljati prostore in opremo za 

lastno nekomercialno uporabo.  

 

Sklep: 

Člani sveta KS Radomlje se seznanijo z poročilom posvetovalnega sestanka z 

društvi.  

Sklenemo, da se Kulturno društvo Mlin Radomlje pisno obvesti o zahtevanih 

pogojih uporaba Kulturnega doma Radomlje. Račun št. 53-2016 z dne 30.9.2016, 

kljub večkratnim opozorilom še vedno ni poravnan. Prav tako se ne držijo 

dogovora hišnega reda, čiščenja prostorov za seboj, napovedjo svojih planiranih 

dogodkov. 

Glede na vse težave jih obvestimo, da jim v bodoče uporaba Kulturnega doma ne 

bo več omogočena, v kolikor se ne bodo držali vseh predpisanih zahtev glede 

uporabe dvorane. Zahtevamo terminski plan do konca leta 2018, plačilo računa 

pa v 5 dneh od poslanega dopisa. 

 

 

4. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobud: 

 

a) Prejeli smo oceno stavbnega pohištva-oken,ki jih je investiral g. Stane Prašnikar  

v stanovanje-objekt KD Radomlje. 

 



 

Sklep: 

Odobrimo  478,00€ odškodnine - sredstev za vgrajena okna in nakažemo na 

njegov TRR. 

 

b)   Prejeli smo tri ponudbe za zamenjavo laminata v prostorih KD Radomlje: 

       Parketarstvo Aleš Bratovž s.p., ONIS d.o.o. in Branko Škrjanc s.p.  

 

Sklep:  

Izberemo ponudbo izvajalca Branka Škrjanca s.p., Laminat mora biti delno 

vodno odporen, osnova mora biti lesena. 

 

c) dobili smo dopis Šole zdravja za finančno pomoč pri praznovanju obletnice 

delovanja (26.4.2018) 

 

Sklep: 

Odobrimo do 250,00 EUR sredstev. 

 

d) dobili smo dopis stanovalcev Radomelj, Pod hribom 18b, 42 in 50 glede ureditve 

ulice.  

 

Sklep:  

Podpiramo pobudo krajanov da se ulica uredi na celotni trasi še v letošnjem letu. 

Naše stališče bomo posredovali na Občino Domžale-oddelek za investicije. 

 

. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.50. uri. 

 

 

 

 

 

 

Predsednik KS Radomlje 

   Metod Marčun inž.str. 

Zapisala: Alenka Kosmač 

 


