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1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje, 
2. Občinska čistilna akcija »OČISTIMO DOMŽALE 2015«  
3. Zaključno poročilo Odbora za energetsko sanacijo KD Radomlje 
4. Pregled prispelih vlog in dopisov 
5. Predlogi in pobude  
6. Razno 
 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje, 
  
Sonja Jerman prosi za dodatno pojasnilo pri zapisniku in sicer: 

- Za postopek pri pridobitvi dovoljenja za izvedbo prireditve. Ivo Jereb pove, da mora 
organizator prireditve pravočasno prijaviti prireditev na Upravni enoti, potem pa 
obvestiti o tem še Policijsko postajo in ob tem izpolniti potrebno obrazce. 

- glede računanja najemnine za KD Radomlje.  Metod Marčun pojasni, da je potrebno 
najemnino računati tudi njim, enako kot drugim društvom.  

- Pojasni še, da se najemnina obračunava skladno z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)  in uredbo o SPDSLS.  

 
V ostalih točkah je bil zapisnik potrjen. 
  
 
2. Občinska čistilna akcija »OČISTIMO DOMŽALE 2015«  
 
Navodila za omenjeno akcijo je možno prebrati na spletni strani Občine Domžale. 



Kontaktna oseba za Krajevno skupnost Radomlje je ZVONC PETER, pomočnik pa JUSTIN 
HROVAT.  Zbirno mesto je pred Gasilnim domom Radomlje, tam bo tudi možno dobiti 
zaščitna sredstva in ostali potreben material. 
Zbirno mesto za odpadke bo pred Gasilnim domov in Vrtcem Kekec, kjer jih bo prevzel 
Prodnik.  
Malica bo organizirana pri Zlati kaplji, naročilnica bo podana od Občine Domžale. 
 
 
 3. Zaključno poročilo Odbora za energetsko sanacijo KD Radomlje 
 
Ivo Jereb poroča, da je izvedba toplotne izolacije zaodrja in stropa proti podstrešju končana. 
Izvajalec je dolžan v roku 365 dni od prejema »Potrdila o prevzemu del« odpraviti vse 

pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi slabe izvedbe del (skrite napake). 

 
Ivo Jereb pove tudi, da bi bilo potrebno urediti še prostore: 

- nad Kodrovo dvorano,  
- nad stanovanjem hišnika,  
- na podstrešju narediti odprtino za lažje čiščenje dimnika  
- z vrati zapreti prost dostop do podstrešja 

 
Metod Marčun pove, da se bomo za ta dela prijavili na razpis Občine Domžale. 
 
 
4. Pregled prispelih vlog in dopisov 
 
   Prejeli smo :  
 

- vabilo Društva upokojencev na zbor njihov članov. Metod Marčun se ga je udeležil. 
             Metod Marčun pove, da člani društva prosijo za dostop do interneta   
 

- Iz  Občin Domžale je prišlo Javno naznanilo trase plinovoda Kidričevo – Vodice, ki bo 
31.3.2015 ob 16.00 v Kodrovi dvorani. Za čim boljšo obveščenost krajanov določimo, 
da bo Ivo Jereb bo pripravil plakate in jih obesil na krajevno običajna mesta. 

 
- Peter Zvonc z dopisom opozori na slabo stanje mosta pri mlinu, saj čezenj vozijo 

tovornjaki, ki so pretežki glede nosilnost tega mostu. 
Metod Marčun bo podal prijavo Občinski inšpekcijski službi 

 

- Vabilo na 4. Sejo občinskega sveta Občin Domžale 

 

 

5. Predlogi in pobude  
 
Metod Marčun  je na Občino javil naslednje: 
 
-okvir jaška je razmajan in se poseda-telekomov? na Šlandrovi ulici 2, Radomlje 



-pogreznjen jašek na pločniku Cesta borcev 5, Radomlje-objekt Malin 
-barvanje ograje lesen most na Mlinščici v centru Radomelj v parku  
-barvanje kovinske  ograje  na mostu Radomeljskega potoka v vasi Hudo 
-posipanje pešpoti ob Bistrici pri Papirnici pri betonskem mostu 
-ureditev ekološkega otoka pri objektu Malin-ponovno! 
-lesen most na Mlinščici pri mlinu Pirc na Hudem-ponovno! 
-ureditev avtobusnih postajališč na Hudem ,  v centru Radomelj-preselitev na novo lokacijo. 
Ni nadstrešnic, košev za smeti, voznega reda,.. 
 

6. Razno 
 
Andreja Marčun in Uršula Jašovec povesta, da trenutno ni primerne ponudbe za nakup 
pianina, več  izbire naj bi bilo konec leta. 
 
Marko Cerar pove, da za trženje potrebuje tloris dvorane in odra. Čaka tudi obvestilo Nine 
Mav Hrovat glede trženja ozvočenja KD Mlin Radomlje. 
 
Cena najema je :  
25,00 EUR + DDV za veliko dvorano  / 1h 
11,00 EUR + DDV za Kodrovo dvorano/ 1h 
  
Marko Cerar predlaga, da določimo cenik tudi za najem za poroko in praznovanje rojstnega 
dne. Metod Marčun pove, naj sam pripravi predlog in naj nam ga poda v obravnavo. 
 
Metod Marčun pove, da bomo za društva z sedežem v KD Radomlje in delujejo na območju 
naše krajevne skupnosti, višino najema določali  glede na vrsto in namen  dogodka. 
 
Uršula pove, da predstava Moje pesmi moje sanje pripravljena v začetku septembra. Za ta 
muzikal mora plačati licenco in tudi zaradi tega prosi za brezplačno uporabo dvorane. 
Podala bo tudi pisno prošnjo. 
 
Metod Marčun pove, da bi predvidoma v jeseni KS gostil Figaro d.o.o. z  OPERNO PREDSTAVO 

G. VERDIJA TRAVIATA PO KNJIGI A. DUMASA DAMA S KAMELJAMI 2014,  

 
Ivo Jereb opozori, da bi bilo potrebno izvesti vsa dela, ki so potrebna za preprečitev poplav. 
Projekt je pripravljen, težave so še vedno z zemljišči. 
 
 
Sestanek 5. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.00. 
 
 
   Zapisala:                                                                                               Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 
 


