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ZAPISNIK  9. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE,  
dne 12.10.2015. ob 20.00 uri 
 
 
Prisotni: Metod Marčun,  Justin Hrovat,  Marko Cerar,  Alenka Kosmač,  Tomaž Cerar, Ivo 
Jereb, Andreja Marčun, Sonja Jerman 
Odsotni: Uršula Jašovec 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje,  
2. Obravnava Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Domžale 
3. Pregled prispelih vlog in dopisov 
4. Predlogi in pobude  
5. Razno 
 
Dnevni red je bil potrjen. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. Seje. 
  
Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
  
2. Obravnava Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Domžale 
 
Iz Občine Domžale, oddelka za urejanje prostora, je prispelo vabilo na javno predstavitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale, ki bo v ponedeljek, 26.10.2015 s 
pričetkom ob 17. Uri v prostorih KD Radomlje. 
Občinski prostorski načrt Občine Domžale je temeljni prostorski dokument, sestavljen iz 
strateškega (planskega) in izvedbenega dela, ki bo nadomestil veljavni prostorski plan in 
prostorske ureditvene pogoje. 
 
V prostorih naše Krajevne skupnosti je knjiga Knjiga pripomb in predlogov, v katero lahko 
krajani  od 1.10. – 30.10.2015 vpišejo svoje pripombe in predloge. 
 
 
3. Pregled prispelih vlog in dopisov 
 

- Prispela je vloga Društva upokojencev Radomlje, s prošnjo za finančno pomoč pri 
praznovanju – občni zbor ob 30 letnici delovanja DU Radomlje. 

             Soglasno smo odobrili 300 EUR  pomoči pri financiranju malice pri Gostišču Zlata  
             kaplja.  



- Društvo Mavrica pripravlja Festivala ljubiteljskega filma 2015, ki so jih posneli v času 
svojega delovanja. Večeri bodo potekali 2.10., 9.10., in 23.10.2015. 
Prosili  so za finančno pomoč in soglasno smo odobrili  300 EUR pri financiranju 
pogostitve, ki jo bo izvedlo Gostišče Zlata Kaplja.  
 

- KD Mlin  Radomlje v letošnjem letu praznuje 20 let svojega delovanja. Za to 
priložnost bodo izdali Zbornik, v katerem bo predstavljeno njihovo uspešno 
delovanje skozi vsa ta leta.  
V ta namen smo jim odobrili 600 EUR pomoči pri izdaji omenjenega zbornika. 
 

- KD Mlin Radomlje prosi za finančno pomoč pri podpori njihovega projekta – musicla 
Moje pesmi, moje sanje. KS Radomlje je že pomagala z brezplačno oddajo prostorov, 
tako za vaje, kot tudi za  prireditve.  
Soglasno smo sprejeli, da jim odobrimo 300 EUR sredstev. 
 

- KD Mlin Radomlje je zaradi velikega zanimanja prosil za soglasje k ponovitvi 
prireditev - musicla Moje pesmi, moje sanje. Metod Marčun je v imenu KS Radomlje 
soglasje potrdil. 
 

       4. Predlogi in pobude  
 

- Metod Marčun je predstavil ponudbo Pogrebnih storitev Verbančič. Za ozvočenje 
pogreba bi znesek storitve znašal 25,23 EUR. 
Glede na to, da želimo skleniti naročilo storitev za daljše obdobje, se bo Metod 
Marčun o ceni še pogajal. 
 

- Metod Marčun je predstavil ponudbo » Osolin dekor« za zamenjavo naslonov in 
sedežev za dvoranske stole, ki so potrebni popravila. Cena obnove 16 EUR+DDV/kos. 
Obnovo bomo izvedli v naslednjem letu. 
 

- Metod Marčun je predstavil povpraševanje g. Satler Samo in sicer za najem 
prostorov pod odrom KD potrebe snemanja glasbe. Sklenili smo, da je oddaja 
prostora načelom možna, Metod Marčun  bo poizvedel o načrtih najemojemalca in 
nam jih predstavil na eni od naslednjih sej. 

 
- Sonja Jerman bo preverila stanje  neplačanih računov za  najem grobnih polj na 

pokopališču. Nato bomo ponovno poskušali  izterjati neporavnane zneske. 
 

- Metod Marčun bo preveril, ali so Društvo Senožeti že poravnali svoje neplačane 

obveznosti. 

 
Sestanek 9. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.20. 
 
 
 Zapisala:                                                                                              Predsednik KS Radomlje: 
Alenka Kosmač                                                                                            Metod Marčun 


