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ZAPISNIK  4. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne 
09.2.2015 ob 20.00 uri 
 
 
 
 
Prisotni:  
Metod Marčun, Tomaž Cerar,  Justin Hrovat, Marko Cerar, Uršula Jašovec, Andreja Marčun, 
Sonja Jerman, Alenka Kosmač 
 
Odsoten:  
Sonja Jerman (opravičila) 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje, 
2. Sprejem finančnega načrta KS Radomlje za leti 2015 in 2016  
3. Pregled prispelih vlog in dopisov 
4. Razno 
 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 
  
Zapisnik je bil potrjen. 
 
2. Sprejem finančnega načrta KS Radomlje za leti 2015 in 2016  
 
Metod Marčun pojasni, da je pri pripravi finančnega načrta odkril vsebinske in tabelarične 
napake. Glede na to, da je finančni načrt KS-a del finančnega načrta Občine je pomembno, 
da je pripravljen čimbolj natančno in premišljeno. 
Metod Marčun in Alenka Kosmač sta v mesecu januarju  na Občini pri računovodkinji 
Bernardi Jagarinec uskladila finančni načrt in odpravila napake. Alenka Kosmač predstavi 
finančni plan za leto 2014/2015. 
Finančni načrt je bil sprejet. 
Za evidenco plačevanja računov  je Metod Marčun pripravil excelovo tabelo, ki jo bo 
dopolnjeval ob plačilu računov. Podpisnika nalogov sta Metod Marčun in Tomaž Cerar. 



Alenka Kosmač bo skrbela za izstavljanje vseh računov najemnikom prostorov KD Radomlje 
in evidenco – excelovo tabelo. 
Predlaga tudi pripravo navodil ob dežurstvih na KS-u, z namenom, da bi vsi delo opravljali na 
enak način. 
Metod Marčun tudi predlaga, da bi Alenka Kosmač  pomagala pri vodenje in urejanje 

finančnih zadev in arhiva. 

Vsi prisotni se strinjajo z predlogom. 

 
 
 
3. Pregled prispelih vlog in dopisov 
 
Prispela je vloga KD Senožeti. Obveščajo nas, do so ukinili skupino, ki je delovala ob torkih 
zvečer.  Od januarja 2015 deluje le še skupina, ki se srečuje ob sredah, zato prosijo za 
brezplačno uporabo Kodrove dvorane. 
Vse neplačane obveznosti, ki jih imajo do KS-a, bodo plačevali po svojih zmožnostih, odvisno 
od prilivov. Dolg za nazaj znaša 1.200,00 EUR. 
Metod Marčun jih bo z dopisom obvestil, da se z vsem navedenim strinjamo. 
 
Na posredovanje Metoda Marčuna so iz Občine poslali elektronsko obvestilo, da bodo ulice, 
ki so bile slabo oziroma sploh niso bile plužene evidentirane, ter v bodoče splužene. Prav 
tako so zagotovili, da bodo popravili trhel Kovačkov mlin na Mlinščici. 
 
Na posredovanje Metoda Marčuna so iz Občine poslali odgovor ( e-mail) glede internetnih 
povezav v KS-u. Občina za ta namen nima rezerviranih sredstev, tako da si moramo željeno 
povezavo zagotoviti sami, s svojimi sredstvi. 
 
Marko Cerar predstavi prošnjo Gregorja Krena glede najema dvorane za njegovo  obletnico 
– 25 letnico delovanja. Prireditev bi bila 10.4.2015 od 20.00 do približno 22.00, nato pa bi 
sledila še pogostitev.  Vstopnina naj bi bila 2 EUR. 
Potrdimo sklep, da mu se izstavi račun za najem dvorane v znesku 50 EUR + DDV. 
 
Sprejmemo tudi sklep,  da je Marko Cerar pooblaščen za najem prostorov in njihovo trženje, 
vsakemu najemniku pa poleg pogodbe posreduje še hišni red.  
 
Marko Cerar pove, da bo 20.1.2015 občni zbor upokojencev. Tako kot vedno, jim dvorano 
odstopimo brezplačno. 
 
Metod Marčun pove, da je po nasvetu Občinskih služb, vsem društvom in klubom, prav tako 
tudi KD Mlin Radomlje potrebno zaračunati najem dvorane za prireditve, ki se tržijo. 
 
Alenka Kosmač predlaga, da bi KD Mlin Radomlje obravnavali drugače, kot ostala društva. 
Sredstva, ki jih KD Mlin Radomlje zasluži s svojimi predstavami, vlaga tudi v Kulturni dom in s 
tem pripomore k njegovi boljši opremljenosti. 
 



Justin Hrovat pove o investicijah, ki jih je KD Mlin Radomlje vložilo v KD Radomlje. Kupili so 
nove reflektorje, ozvočenje in vložili veliko dela pri samem vzdrževanju Kulturnega doma. Po 
njegovi oceni naj bi bilo vloženega okoli 20.000,00 EUR.  
Pri določenih projektih, posebno za otroke ( Miklavževanje) komaj pokrijejo svoje stroške, 
saj želijo z nizko ceno vstopnice staršem olajšati stroške nakupa. 
 
Metod Marčun pove, da ni prav, da delamo razlike med društvi. Pojasnil je, da se društva za 
svoje delovanje prav tako pridobivajo z dotacijami in sredstvi pridobljenih na razpisih. Glede 
vlaganja v Kulturni dom pa je pojasnil, da so vlagali v objekt, ki ni njihova last, čeprav so bili s 
tem tudi seznanjeni. V obnovo Kulturnega doma je vlagala tudi KS. Prav tako je v tem 
obdobju KS del sredstev, ki ga je prejel od raznih najemnin  Kulturnega doma posredoval 
tudi  KD Mlin Radomlje. 
 
Metod Marčun predlaga, da ob zanimanju za najemu dvorane poudarimo, da ozvočenje ni 
vključeno v ceno. Ceno najema ozvočenja naj določi KD Mlin in ga tudi trži. 
Ivo Jereb razloži, kakšen je postopek pri pridobitvi dovoljena za izvedbo prireditve. 
 
Justin predlaga, da se pripravi interni pravilnik o tem, kakšna pooblastila ima Marko Cerar 
pri prvem dogovarjanju  glede najema dvorane, o prijavi prireditve in pa o času plačilu 
najema dvorane - pred prireditvijo. 
 
4. Razno 
 
Metod Marčun predlaga, da bi Uršula Jašovec in Anredja Marčun  prevzeli organizacijo 
prireditev, oziroma da bi se dogovarjali skupaj z društvi o programu prireditev.  
Vsi prisotni se strinjamo. 
 
Andreja Marčun pove, da bi v Kulturnem domu potrebovali pianino. Metod Marčun 
predlaga, da Andreja Marčun in Uršula Jašovec pridobita ponudbe in jih predstavita na 
naslednji seji. 
 
 
 
 
Sestanek 4. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.15. 
 
 
   Zapisala:                                                                                               Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


