
KS RADOMLJE 

PREŠERNOVA 43 

1235 RADOMLJE 

 

Datum: 4. 11. 2019 

 

Zadeva: Zapisnik 8. redne seje sveta KS Radomlje dne 4. 11. 2019 ob 20.00 uri 

Zveza: Zapisnik 7. redne seje sveta KS Radomlje z dne 16. 9. 2019 

 

PRISOTNI: ga. Sonja Jerman, ga. Uršula Jašovec, g. Tomaž Borštnar, g. Ivo Jereb, g. Peter 

Zvonc. 

ODSOTNI: g. Klemen Urbanija. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje. 

2. Pregled dela v zaodrju (Maori), popravilo odtokov (Srček d.o.o.) 

3. Poročilo o delu revizijske komisij v KS Radomlje (pregled računovodstva). 

4. Urejanje spletne strani www.radomlje.si. 

5. Poročilo s sestanka krajanov Škrjančevega z g. Bizjakom (občina Domžale) in 

projektantom g. Žugičem (GIRI d.o.o.) glede izgradnje pločnika. 

6. Prošnja škofijske Karitas za izgradnjo enote za brezdomce v Domžalah. 

7. Razno. 

 

AD1) Zapisnik 7. redne seje je bil soglasno sprejet. 

AD2) Dela v zaodrju velike dvorane se že izvajajo in bodo končana do decembra 2019. 

Potrebna je začasna prestavitev električnih kablov za nemoteno montažo nove kovinske 

konstrukcije. Elektro Urbanija d.o.o. po oceni stroškov izvede to nalogo. 

AD3) Po pregledu poročila revizijske komisije je bilo ugotovljeno: 

 Račun za grobnine iz leta 2014 se zaradi prenosa upravljanja grobov na javno 

komunalno podjetje Prodnik d.o.o. odpiše v znesku 8.629,55 EUR. 

 Račun za drobni inventar iz mrliške vežice iz leta 2014, ki je bil prenesen na JKP Prodnik 

d.o.o. v znesku 900,00 EUR se ponovno poskuša izterjati preko občine Domžale. Če bo 

neuspešno, se ga v letu 2019 odpiše. 

 Nekaj manjših terjatev v znesku do 200,00 EUR iz leta 2014 se odpiše. 

AD4) Spletna stran se posodablja samo z dogodki. Vstavlja jih g. Tomaž Borštner. 

AD5) Sestanek s krajani (lastniki zemljišč) je bil uspešen. Občina Domžale mora čimprej 

poslati potrebne dokumente za prenos zemljišč, kjer bo potekala pločnik v Škrjančevem. 

AD6) Prošnji škofijske Karitas se ugodi z enkratno donacijo v višini 200 EUR. 

AD7) Razno: 

 V sobi KS je nov računalnik in multifunkcijska naprava v vrednosti 580,00 EUR. 

 Ga. Uršula Jauševec posodobi seznam društev in predsednikov, ki imajo sedež na 

naslovu Prešernova 43, 1235 v Radomljah. 

 Za izredna popravila v sanitarijah je bilo potrebno plačati 1029,00 EUR (senzorji, 

zamašeni odtoki, napeljava vode). 

 Za novoletno okrasitev Radomelj bo ga. Sonja Jerman opozorila občino Domžale. 

  

 

Zapisal: g. Peter Zvonc ga. Sonja Jerman 
 predsednica KS Radomlje 

http://www.radomlje.si/

