KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE
Prešernova cesta 43
1235 RADOMLJE

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne
20.1.2015 ob 20.00 uri

Prisotni:
Metod Marčun, Tomaž Cerar, Justin Hrovat, Marko Cerar,Uršula Jašovec, Andreja Marčun,
Sonja Jerman, Alenka Kosmač
Odsoten:
Ivo Jereb-opravičeno
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje,
2. Priprava finančnega načrta KS Radomlje za leti 2015 in 2016
3. Potrditev članov nadzornega odbora
4. Pregled prispelih vlog in dopisov
5. Predlogi in pobude svetnikov,
6. Razno.
Dnevni red je bil potrjen.
1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
2. Priprava finančnega načrta KS Radomlje za leti 2015 in 2016
KS mora podati finančni načrt, kateri se vključi v občinski proračun. Finančni načrt se
sprejema za 2 leti – za leto 2015 in 2016.
Na seji KS smo pregledali plan, ki ga je pripravila Sonja Jerman, se dogovorili o določenih
spremembah, ki jih bo naknadno popravila.
Finančni plan za leto 2015 in 2016 je bil sprejet, končno pa bo potrjen na naslednji seji.

3. Potrditev članov nadzornega odbora
Za člane nadzornega odbora so predlagani: ga. Marina Zupančič, ga. Olga Šraj Kristan,
ga. Andreja Zabret in g. Igor Kuzmič.
Z glasovanjem smo določili naslednje člane nadzornega odbora:
-

ga. Marina Zupančič (predsednica)
ga. Olga Šraj Kristan (članica)
g. Igor Kuzmič (član)

Sonja Jerman pripravi dopis, Metod Marčun pa jih pisno obvestimo o njihovi izvolitvi.
4. Pregled prispelih vlog in dopisov
Prispele so naslednje vloge in dopisi:
-

podjetja Mastra d.o.o., ki je upravnik stavbe na Prešernovi 21. Prosi za ureditev
pralnih kock. Metod Marčun bo preveril lastništvo te lokacije, Tomaž Cerar pa bo
sestavil odgovor in jim ga posredoval.

-

opomin Ministrstva za notranje zadeve. Metod Marčun bo preveril upravičenost
opomina

-

prispela je prošnja novega najemnika bara Pri vodnjaku za soglasje o obratovalnem
času bara. Vsi prisotni člani smo potrdili nov obratovalni čas, z možnostjo
razveljavitve ob morebitnih pritožbah sosedov.

-

Marko Cerar je prejel prošnjo za najem dvorane za 14.3.2015. Nastopili bi štirje
ansambli, prodajali bi pijačo, dvorano pa bi najeli za 15 ur. Prošnjo smo zavrnili.

5. Predlogi in pobude svetnikov
Sonja Jerman predlaga, da se vsi dopisi in e-mail, ki jih pošiljamo iz KS-a natisnejo in
prinesejo na uradne ure, tam pa jih vpišemo v zvezek oddane pošte.
Alenka Kosmač predlaga, da na seji določimo, kdo od svetnikov prevzame določeno nalogo
(dopis,..), tako da lahko na naslednji seji preverimo, ali je vse dogovorjeno opravljeno.
Predlog je bil sprejet.

6. Razno
Občina Domžale ima novega koncesionarja za pluženje snega in sicer KPL Ljubljana.
Od krajanov je bilo ustno podanih več pritožb za slabo opravljeno delo na Hudem,
Dermastijevi ulici, Bukovčevi cesti, Gregorčičevi ulici, del naselja Pod hribom, Prešernovi
cesti in Opekarniški ulici.

Metod Marčun bo z dopisom javil na Občino o slabo opravljenem delu.
Justin Hrovat je povedal, da je Kulturno društvo sporočilo, da so pri sanacijskih delih v
Kulturnem domu zaprašili in umazali precejšen del njihovih rekvizitov. Podjetje Zagrad, ki je
opravljal omenjena dela je zagotovil, da bodo napako odpravili – počistili vso umazanijo, ki
je bila posledica njihovega dela.
Metod Marčun pove, da hišnik prosi za nov sesalec in čistila. Za izvedbo tega po poskrbel
Metod Marčun.
Marko Cerar opozori, da pri mrliških vežicah v Radomljah ni ozvočenja. Glede na to, da je
mrliške vežice prevzelo podjetje Prodnik, morajo oni zagotoviti ozvočenje. Tomaž Cerar bo
pripravil dopis in ga poslal podjetju Prodnik.
Sonja Jerman opozori, da manjkajo nekatere naročilnice za prejete račune še iz prejšnjega
mandata , Metod Marčun pove, da bo preveril in ustrezno dopolnil.
Metod Marčun je vsem svetnikom, razen Ivu Jerebu, (odsoten) izročil GENERALNI ključ, za
odpiranje vseh vrata v Kulturnem domu Radomlje.
Sestanek 3. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 23.20.

Zapisala:
Alenka Kosmač

Predsednik KS Radomlje:
Metod Marčun

