KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE
Prešernova cesta 43
1235 RADOMLJE

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne
8.6.2015 ob 20.00 uri

Prisotni: Metod Marčun, Justin Hrovat, Marko Cerar, Sonja Jerman, Alenka Kosmač, Uršula
Jašovec, Tomaž Cerar
Opravičili: Andreja Marčun, Ivo Jereb
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje,
2. Priprava vloge za razpis: Obnova KD Radomlje, založništvo, sofinanciranja projektov
ohranjanja kulturne dediščine,
3. Pregled prispelih vlog in dopisov
4. Predlogi in pobude
5. Razno
Dnevni red je bil potrjen.
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. Seje.
Zapisnik je bil potrjen.
2. Priprava vloge za razpis: Obnova KD Radomlje, založništvo, sofinanciranja projektov
ohranjanja kulturne dediščine
Metod Marčun predlaga, da se naša KS prijavi na :
- RAZPIS SOFINANCIRANJA INFRASTRUKTURE IN OPREME ZA KULTURNE DOMOVE V
OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2015 (pripravi Sonja Jerman, Ivo Jereb in Tomaž Cerar)
- PRIJAVO ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE NA
OBMOČJU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2015 (pripravi Sonja Jerman, Ivo Jereb in Tomaž
Cerar)
- PRIJAVO SOFINANCIRANJA KULTURNIH PRIREDITEV V LETU 2015 (pripravi Metod Marčun
in Uršula Jašovec)
Rok oddaje je 29.6.2015.

3. Pregled prispelih vlog in dopisov
Na Krajevno skupnost Radomlje so prispeli dopisi:
-

vabilo na Dobrodelno prireditev Osnovne šole Preserje pri Radomljah, dne 23.5.2015
vabilo Kristjana Kušarja ( Nevtron & Company, d. o. o. ) na brezplačno delavnico o
učinkoviti rabi električne energije
ponudbo glasbenega gledališča Melite Osojnik za leto 2015/2016 (Alenka Kosmač
posreduje Nini Mav Hrovat)
prošnja Folklorne skupine EMONA za najem dvorane za 21.11.2015 (odgovoril bo
Marko Cerar)
Vabilo na prireditev podelitev bralne značke Zveze prijateljev mladine
Teniški klub prosi za pomoč pri turnirju, ki je bil organiziran z namen zbiranja
sredstev za šolski sklad Osnovne šole Preserje pri Radomljah.
Soglasno smo sprejeli sklep, da izvedbo prireditve podpremo v znesku 300,00€.

4. Predlogi in pobude
Metod Marčun je na Občino-oddelek za komunalne zadeve posredoval naslednja vprašanja:
-lastniki zemljišč ob Hujski cesti na odseku od križišča z Prešernovo do vasi Hudo so me
opozorili, da so ostanki asfalta na travniku.
Pri popravilu cestišča KPL ni počistil vseh ostankov ki so ostali na travniku (cca 1,5 m od
bankine) če bi lahko to počistili
- Kdaj boste popravili odtok meteorne vode pri objektu Malin v centru Radomelj? Označeno
je z rdečim sprejem popravljeno pa ni, ostale poškodbe pa so že sanirane
-prilagam pa ti tudi ponudbo za ureditev ekološkega otoka z postavitvijo ograje in tlakovcev
v dolžini cca 5m
-avtobusna postaja center Radomelj – lahko bi jo uredili podobno kot ste jo na Viru
-na pločniku od trgovine TUŠ Radomlje v smeri Kamnika je nemogoča hoja po pločniku,
zaradi zelenja in grmovja ki sega preko ograje na pločnik in celo cestišče. Če je to možno
porezati-lastniki se ne odzivajo na prošnje KS.
- Gregor Cerar iz Škrjančevega je poslal dopis, v katerem predlaga, postavitev avtobusne
postaje na Škrjančevem, v smeri Količevo proti Radomljam. Ne vem če je to pravi naslov za
posredovanje vprašanja?
5. Razno
Dogovorili smo se, da od 15.7.2015 do 15.8.2015 ne bo uradnih ur KS Radomlje. Obvestilo
bo pripravila Alenka Kosmač.
Marko predlaga pripravo arhiva za pogodbe za najem dvorane.
Metod Marčun bo poiskal Pogodbo o najemu dvorane za Zupet, d.n.o. in skupaj z Markom
Cerarjem pripravil novo, z novim nazivom Alpha, d.o.o.

Soglasno smo sprejeli sklep, da je za dvorano Kulturnega doma Radomlje izvede nakup 50
kos. novih stolov. Metod Marčun bo poiskal primerno ponudbo.
Marko Cerar pove, da na zadnjem pogrebu v Radomljah ponovno ni bilo ozvočenja. Sonja
Jerman bo z dopisom opomnila podjetje Prodnik na njihovo dolžnost zagotavljanja
ozvočenja.
Sestanek 7. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 21.40.

Zapisala:
Alenka Kosmač

Predsednik KS Radomlje:
Metod Marčun

