
KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 
Prešernova cesta 43 
1235 RADOMLJE 
 
 
ZAPISNIK  8. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne 
7.9.2015. ob 20.00 uri 
 
Prisotni: Metod Marčun,  Justin Hrovat,  Marko Cerar,  Alenka Kosmač,  Tomaž Cerar, Ivo 
Jereb, Andreja Marčun 
Opravičili:  Sonja Jerman, Uršula Jašovec 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje,  
2. Obravnava kriterijev o podaljšanem delovnem času 
3. Rebalans finančnega načrta za leto 2015 in 2016 
4. Pregled prispelih vlog in dopisov 
5. Predlogi in pobude  
6. Razno 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. Seje. 
  
Zapisnik je bil potrjen. 
  
2. Obravnava kriterijev o podaljšanem delovnem času 
 
Iz Občine Domžale je prišel dopis, v katerem nas pozivajo, naj na seji KS-a določimo kriterije 
za odobritev podaljšanega delovnega časa lokalov v naši skupnosti. 
 
Tako kot do sedaj, soglasno potrdimo sklep, da tudi v bodoče individualno obravnavamo vse 
vloge in v primeru pozitivnega mnenja, tega izdamo z pridržkom.   
Metod Marčun  bo Občino Domžale o tem pisno obvestil. 
 
 
3. Rebalans finančnega načrta za leto 2015 in 2016 
 

Iz Občine Domžale smo dobili obvestilo, da od  1.4.2015 dalje prejemamo 
nižje zneske za redno dejavnost naše KS. Predlagajo nam, da glede na zmanjšane prihodke iz 
naslova redne dejavnosti KS, prilagodimo tudi višino odhodkov in pripravimo rebalans 
finančnega načrta za leto 2015 (in 2016).  
 
Sklenili smo, da za razliko 776,52 EUR zmanjšamo proračunsko postavko 5107 (Vzdrževanje 
kulturnega doma), konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. S tem je finančni 
plan ponovno uravnotežen. 



 
 
 
 
4. Pregled prispelih vlog in dopisov 
 

1. Društvo upokojencev Radomlje bo 18.9.2015 praznovalo 30 let svojega 
delovanja.Poslali so nam dopis s prošnjo za finančno pomoč pri organizaciji tega 
praznovanja. Sklenili smo, da bo naša pomoč znašala 300,00 EUR, o podrobnostih 
koriščenja pa se bo Metod Marčun dogovoril s predsednikom društva upokojencev 
Martinom Capudrom. 

 
2. Prispel je odgovor iz Prodnika, v katerem nam sporočajo, da je za ozvočenje pri 

mrliških vežicah zadolženo podjetje Verbančič d.o.o.  Znesek vsakokratnega najema 
znaša 20 EUR. 
Sklenili smo, da bi lahko, v primeru ugodne cene, naša Krajevna skupnost financirala 
najem ozvočenja za vsak pogreb, ki bi  bil v Radomljah za prebivalca naše krajevne 
skupnosti.  
Metod Marčun se bo pogajal o ceni in o tem poročal na eni od naslednjih sej 
 

3.  Prispela je prošnja Športno rekreativnega klub Domžale za kakršnokoli pomoč            
( finančno, materialno, servis…)pri izvajanju njihovega programa . 
Prošnjo smo zavrnili. 
 

4.  Prispel je dopis Martine Jerman s prošnjo za nakup knjige Ob bregovih Bistrice. 
Sklenili smo, da knjigo prodamo po ceni 36,00 (EUR). 
 

5.  Prejeli smo dopis Oddelka za urejanje prostora Občine Domžale, v katerem so 
podani vsi odgovori na pripombe in vprašanja glede gradnje plinovoda v Občini 
Domžale, ki so bila podane na javni razgrnitvi plana. 

      
6.  Prejeli smo odgovore na razpise in sicer: 

 

      -VLOGO za  SOFINANCIRANJE  OBNOVE   KULTURNEGA  DOMA RADOMLJE    
        ZA LETO 2015:  ODOBRENO 
        v podpis smo prejeli pogodbo, odobreni znesek znaša 5.000,00 EUR.  
        Ustanovi se  gradbeni odbor, predsednik je Ivo Jereb, člana pa  Justin   Hrovat in  
        Sonja  Jerman.  Naloga gradbenega odbora je priprava popisa vseh del     
        in izbira najugodnejšega izvajalca del. 
 
     - VLOGO za SOFINANCIRANJA KULTURNIH PRIREDITEV V LETU 2015 – ZAVRNJENO 
     - VLOGO za SOFINANCIRANJA INFRASTRUKTURE IN OPREME ZA KD  V LETU 2015 –ZAVRNJENO 
 
 
 
 



 
 
 
5. Predlogi in pobude  

 
- Zaradi težav pri zagotavljanju brezhibnega delovanja ozvočenja se bo Metod 

Marčun pozanimal glede nadgraditve ozvočenja v Kulturnem domu Radomlje in o 
tem poročal na eni od naslednjih sej. 

-  
6. Razno 

 
 
Metod Marčun se bo pozanimal, kolikšni bi bili stroški za obnovo poškodovanih stolov iz 
dvorane KD. 
 
 
Sestanek 8. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.10. 
 
 
 
 
   Zapisala:                                                                                               Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


