KS RADOMLJE
PREŠERNOVA 43
1235 RADOMLJE
Datum: 17. 2. 2020
Zadeva: Zapisnik 2. redne seje sveta KS Radomlje dne 17. 2. 2020 ob 20.00 uri
Zveza: Zapisnik 1. redne seje sveta KS Radomlje

PRISOTNI: ga. Sonja Jerman, g. Tomaž Borštnar, g. Peter Zvonc.
ODSOTNI: ga. Uršula Jašovec. , g. Klemen Urbanija, g. Ivo Jereb
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 1. redne seje.
Sklep o podaljšanju delovnega časa bara pri Vodnjaku.
Poročilo s sestanka z društvi v KS Radomlje.
Oddaja vloge za sredstva za delovanje KD Radomlje.
Sklepi:
a. Rebalans 1-2019.
b. Dopisna seja z dne 12. 12. 2019.
c. Rebalans: prihodki 40.773,00 EUR, odhodki 48.360,00 EUR.
6. Inventurna komisija – sestava in poročila.
7. Razno.
AD1) Po pregledu zapisnika 1. seje bilo ugotovljeno, da še vedno ni izbran ponudnik za
urejanje spletne strani www.radomlje.si. G. Borštnar bo pridobil še eno dodatno ponudbo in jo
predstavil na naslednji seji. Cena urejanja in registriranja domene znaša okrog 300 EUR letno.
AD2) Baru Vodnjak se ugodi podaljšanje obratovalnega časa skladno s prošnjo. Glede na
poletni delovni čas in lokalno prebivalstvo ni razlogov, da se prošnji ne ugodi.
AD3) Iz sestanka z društvi je bilo izpostavljeno sledeče:
a. Popravek telefonske številke predsednice KS se pošlje vsem društvem.
b. Ponovno se društva pozove za predložitev programov in s tem dogodkov v veliki
dvorani KD Radomlje.
c. Predsednik NK Radomlje g. Marinšek je podal predlog najema hišniškega
stanovanja za igralce v klubu. Namesto najemnine bi vložil sredstva v obnovo
stanovanja. Predlog se preuči na naslednjem sestanku KS Radomlje.
d. Opravičili so se KD Mlin, DŠKTZ in FD Mavrica.
AD4) Predsednica KS je oddala vlogo za nepovratna sredstva namenjena delovanju doma.
Pregledali smo dve ponudbi za zavese na glavnem odru. Glede na visoke cene se pridobi še
eno ponudbo. Ponudbe sta oddali podjetji Maori d.o.o. in Intertrading d.o.o.
AD5) Sprejeti sklepi:
a. Sprejet je bil rebalans za leto 1-2019.
b. Potrdili so se sklepi dopisne seje z dne 12. 12. 2019.
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c. Potrdi se stanje prihodkov v znesku 40.773,00 EUR in odhodkov v znesku
48.360,00 EUR.
AD6) Ustanovi se inventurna komisija v sestavi: predsednik g. Peter Zvonc, član g. Tomaž
Borštnar in članica ga. Uršula Jauševec. Komisija ugotovi dejansko stanje inventarne opreme
in predlaga predmete za odpis.
AD7) Razno:
a. G. Ivo Jereb pripravi okvirno cena projekta obnove hišniškega stanovanja.
Potrebna je prekategorizacija in pravilen vpis v zemljiško knjigo, obnova
kuhinje, obnova kopalnica in zamenjava podov. Namen je narediti bivalne
površine za tri tekmovalce NK Radomlje.
Zapisal: g. Peter Zvonc

ga. Sonja Jerman
predsednica KS Radomlje
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