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1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje 
2. Občinska čistilna akcija »OČISTIMO DOMŽALE 2015« poročilo 
3. Obnova KD Radomlje –priprava vloge in gradbeni odbor 
4.  Ustanovitev inventurne komisije 
5. Pregled prispelih vlog in dopisov 
6. Predlogi in pobude  
7. Razno 
 
Metod Marčun dopolni dnevni red in sicer, v točki 4., Ustanovitev inventurne komisije. 
 
Dopolnjen dnevni red je bil potrjen. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje, 
  
Sonja Jerman zahteva dodatna pojasnila pri stavku iz prejšnje seje:  
»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.« 
Sonja Jerman tudi predlaga, da v skladu s 30. Členom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnostih, lahko  nudimo uporabo dvorane brezplačno. 
 
Metod Marčun razloži, da je to namenjeno prostorom, ki niso v uporabi in je potrebno 
skleniti tudi ustrezno pogodbo, kar je tudi potrdil direktor Občinske uprave Domžale, od 
katerega je prejel navodila in obrazložitev o trženju dvorane. 
 
Vsekakor se bo  najem dvorane obračunal le za prireditve, ki so tržno opredeljene. Vsaka od 
teh ima svoje značilnosti ( cena vstopnice, čas priprave,…), zato bo potrebno obravnavati 
vsako posebej. 
V ostalih točkah je bil zapisnik brez pripomb v celoti potrjen. 



 2. Občinska čistilna akcija »OČISTIMO DOMŽALE 2015« poročilo 
 
Poročilo o čistilni akciji predstavi Justin Hrovat.  
Pove, da se je bila udeležba zadovoljiva,  ekipe so se formirale  podobno kot v prejšnjih letih. 
Pomagali so tudi gasilci in TK Radomlje, NK Radomlje in  RMK-taborniki pa se žal niso 
udeležili, zaradi klubskih obveznosti.   
Zbirno mesto za udeležence in zbiranje odpadkov pa je bilo le pri Gasilnem domu Radomlje. 
Pri čiščenju so ugotovili, da so se pojavila nova divja odlagališča.  
Za malico je bilo poskrbljeno pri Zlati kaplji.   
 
 
3. Obnova KD Radomlje –priprava vloge in gradbeni odbor 
 
Na Krajevno skupnost Radomlje je prispel dopis, v katerem nas Občina Domžale obvešča o 
zagotovljenih določenih sredstvih , ki so namenjene za  sofinanciranje obnove opreme in 
investicijsko vzdrževanje KD proračunskih uporabnikov. 
 
Metod Marčun predlaga, da se izvede drugi del energetske sanacije Kulturnega doma 
Radomlje. 
Glede na to, da si Občina Domžale prizadeva pridobiti naziv Invalidom prijazna občina, bi 
bilo potrebno urediti tudi klančino, ki bi omogočala dostop v kulturni dom tudi invalidom. 
 
Imenuje se gradbeni odbor v sestavi: 
- Ivo Jereb (predsednik) 
- Justin Hrovat (član) 
- Sonja Jerman (član) 
 
Ivo Jereb bo poskrbel za popis del, potem pa pridobil tudi ponudbe.  
Pripravil bo tudi popis za ureditev sejne sobe, kjer  bo vključena tudi rušitev stene med 
pisarno in garderobo , vključena pa bodo tudi dvižna pregradna stena, ki bi jo lahko ob 
potrebi po večjem prostoru dvignili. 
Justin Hrovat pove, da so ob zadnji sanaciji ugotovili, da bi se lahko uredilo tudi podstrešje 
(dvorane). Metod Marčun pove, da ta poseg verjetno ne bi bil rentabilen, ostaja pa dobra 
ideja za prihodnost, v kolikor bi se pojavila povpraševanja ali potrebe v prihodnosti. 
 
Rok za oddajo predloga investicije  je 25.5.2015. 
   
 
4. Ustanovitev inventurne komisije 
 
Metod Marčun pove, da je po navodilih Občine Domžale potrebno opraviti popis opreme in 
ga uskladiti s podanim evidenčnim inventurnim seznamom, ter pripraviti  seznam neplačanih  
računov in terjatev do KS. Pripravi tudi poročilo, ki ga predstavi na eni izmed naslednjih sej. 
 
 
 
 
 



Imenuje se inventurna komisija v sestavi: 
 
Sonja Jerman – predsednik 
Tomaž Cerar – član 
Andreja Marčun – član 
 
5. Vloge in dopisi 

 
- Iz Nogometnega društva Radomlje so poslali obvestilo o načrtovanem kresovanju 

 
- Gregor Cerar iz Škrjančevega je poslal dopis, v katerem predlaga, postavitev 

avtobusne postaje na Škrjančevem, v smeri Količevo proti Radomljam. 
Metod Marčun bo vprašanje posredoval na Občino Domžale in na Kam bus Kamnik 
 

- Obvestilo o prireditvi Bralnice pod slamnikom, v Kulturnem doma Franca Bernika 
 

- Vanda Kaplja je v času uradnih ur klicala in povedala za težavo v zvezi s parkiranjem 
avtomobilov neposredno pred vhodom v prodajalno Žito, s čimer je onemogočen 
prost dostop službenih vozilih Žita, s katerimi oskrbujejo prodajalno s svojimi izdelki. 
Metod Marčun bo Vando Kaplja obvestil, da imajo dostop do prodajalne omogočen 
na drugi strani prodajalne. Za ureditev parkirišča pred Kulturnim domom je že nekaj 
časa pripravljen projekt, ki ga bo Metod Marčun poiskal in predstavil na eni od 
naslednjih sej. 
 

- Iz Občine Domžale je prispel dopis o sredstvih, ki so namenjena košnji zelenice (tudi v 
2015  bo to storitev  - košnja zelenic, ki so v lasti KS Radomlje) opravljal Do-Ma 
(Dolgan Matjaž, s.p.)  
Za šest košenj na površini 4823 m2 je namenjenih 1.736.28 EUR. 
 
 
 

6. Predlogi in pobude  
 
 
Metod Marčun pove, da čaka obvestilo inšpektorjev (kmalu bo minil rok 30 dni) o odločitvi 
glede vožnje pretežkih tovornjakov čez most pri mlinu. 
 
Metod Marčun pove, da se je že večkrat dogovarjal s podjetjem Politex, glede plačila 15,80 
EUR, ki se nanaša še na plačilo iz leta 2014. Dogovoril se je, da bodo znesek prišteli k enemu 
od naslednjih računov. 
 
Metod Marčun poroča o njegovih posredovanjih na Občino in sicer: 

- bankina na cesti proti vasi Hudo pred mostom čez radomeljski potok je potrebna, da 
se zaradi velikih lukenj nasuje (odgovor Andreja Bokana: bodo uredili) 

- koš za smeti je vedno poln, prosimo za dodaten koš (odgovor Andreja Bokana:  
             bodo preverili ali se prazni 4x tedensko, v kolikor bo koš še vedno poln, dobimo      
             dodatnega) 

 



- ureditev centra Radomelj z avtobusnimi postajališči in tlakovanje hodnika za pešce 
pri trgovini TUŠ (odgovor Andreja Bokana : dogovorili se bodo na sestanku) 

- izvedbo avtobusnih postajališč naselje Hudo (odgovor Andreja Bokana : dogovorili se 
bodo na sestanku) 
 

- parkirna problematika in EKO-otok PC Malin Radomlje (odgovor Andreja Bokana : 
dogovorili se bodo na sestanku) 

- parkirne površine in večnamenski prostor pri KD Radomlje (plan ureditve leto 2015) 
 Bokana : dogovorili se bodo na sestanku) 

- razbremenilnik Hujskega potoka (odgovor Andreja Bokana : dogovorili se bodo na 
sestanku) 

 
 
7. Razno 
 
Krajani vasi Hudo prosijo za pomoč pri posredovanju rušitve hrasta na ovinku na Hujski cesti. 
Lastnik poseke ne dovoli, krajani menijo, da se v primeru samodejnega podrtja dreves lahko 
pride do nesreče. 
 
Marko Cerar pove, da bo v veliki dvorani kulturnega doma dne 15.6. od 18h-20h valeta. 
 
Prejel je tudi vlogo Društva prijateljev mladine, v katerem prosijo, da bi dne 21.5.2015 v 
veliki dvorani kulturnega doma  izvedli zaključek bralnega krožka. 
 
Marko Cerar pove, da je Zupet d.n.o. koristil najem dvorane, za kar mu bomo izstavili račun. 
Glede na to, da so se preimenovali v Alpha  mz, d.n.o. je potrebno urediti in na novo 
podpisati pogodbo o najemu dvorane. 
Metod Marčun bo poiskal staro pogodbo-če obstaja, Marko Cerar pa bo pripravil novo. 
 
Sestanek 6. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.10. 
 
 
   Zapisala:                                                                                               Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


