KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE
Prešernova cesta 43
1235 RADOMLJE

ZAPISNIK 14. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne
30.5.2016 ob 20.00 uri
Prisotni: Metod Marčun, Tomaž Cerar, Andreja Marčun, Marko Cerar, Alenka Kosmač,
Justin Hrovat, Ivo Jereb, Uršula Jašovec, Sonja Jerman
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje,
2. Obravnava in sprejem cenika prostorov v KD Radomlje
3. Koledar terminov novega muzikala Annie-priloga!
4. Obnova pomožnih prostorov in odra v KD
5. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude
Metod Marčun predlaga dopolnitev dnevnega reda, in sicer se vrine
5. točka Projekt širitve pokopališča v Radomljah

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje,
Zapisnik je bil potrjen.

2. Obravnava in sprejem cenika prostorov v KD Radomlje
Marko Cerar je pripravil predlog cenika za najem dvorane:
VELIKA DVORANA:
-

najem dvorane s strani lokalnih društev (abonma, vrtec..)................... 30 EUR + DDV
srečanje, prireditve, družabni dogodki, igre s strani lokalnih društev...100 EUR + DDV
(najem se zaračuna samo za prireditev, vaje so brezplačne)
poroke.....................................................................................................480 EUR + DDV
razne obletnice.......................................................................................300 EUR + DDV
glasbena prireditev.................................................................................600 EUR + DDV
kongresna dejavnost ..............................................................................180 EUR + DDV
avdio oprema z operaterjem (ura najema)...............................................25 EUR + DDV
KODROVA DVORANA:

- ura najema............................................................................................15,00 EUR+ DDV
V kolikor nam lokalna društva za posamezen dogodek posredujejo prošnjo za ugodnejšo
ceno, bomo vlogo obravnavali na seji KS-a, kjer lahko vlogi ugodimo ali zavrnemo.
Predlog je bil soglasno sprejet.
3. Koledar terminov novega muzikala Annie-priloga!
KD Mlin Radomlje je posredovalo prošnjo za koriščenje dvorane jeseni 2016. Potrebujejo jih
za vaje za muzikal Annie in obnovitvene vaje za muzikal Moje pesmi, moje sanje. Priložili so
tudi seznam prireditev za mesec november (generalka, predpremiera, premiera,
ponovitve...)
Marko Cerar je rezerviral vse termine, razen treh terminov (17. november, 24. november in
26. november), saj njihova izveda s strani KD MLIN Radomlje še ni dokončno potrjena.

4. Obnova pomožnih prostorov in odra v KD
Občina Domžale je odobrila 5.000,00 EUR za obnovo pomožnih prostorov.
Potrebno je pridobiti in pregledati ponudbe za obnovo pomožnih prostorov v KD Radomlje,
med drugim tudi ponudbo za obnovo odra, ki ga je potrebno prebrusiti, pretonirati in
preoljiti.

5. Projekt širitve pokopališča v Radomljah
Občina Domžale je posredovala projekt širitve pokopališča v Radomljah. Metod Marčun bo
na Občino Domžale podal naslednje predloge:
- dopolniti je potrebno še načrt odvodnjavanja meteorne vode
- predlog možnosti razstrosa pepela – v kompleksu mrliških vežic
- preveriti ustreznost števila parkirnih mest

6. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude
-

-

Sonja Jerman je opozprila, da je Občina Domžale 30.11.2015 prejela dopis –
Dopolnitev in pripombe na OPN Občine Domžale, ki je bil poslan s strani KS
Radomlje.
Dopis je posredoval Metod Marčun. Glede na to, da se o omenjenih temah v dopisu
nismo pogovarjali na nobeni od sej tega mandata, Sonja Jerman zahteva, da se
Občino obvesti, da se dopis umika.
Sklep o umiku je bil sprejet.
prispelo je potrdilo o odjavi – zamenjavi elektro ponudnika

-

ponudba DARSA-a za odkup zemljišča za potrebe obvoznice (1266 m2 , vrednost
10.842,53 EUR), skupaj s kupoprodajno pogodbo
Igor Kuzmič zaradi slabega stanja obstoječih zastav (občinska, slovenska, evropska)
na krožišču predlaga zamenjavo z novimi (občinsko lahko posreduje g. Kuzmič)

Sestanek 14. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 22.00.

Zapisala:
Alenka Kosmač

Predsednik KS Radomlje:
Metod Marčun

