KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE
Prešernova cesta 43
1235 RADOMLJE

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne
17.11.2014 ob 20.00 uri

Prisotni:
Metod Marčun, Tomaž Cerar, Justin Hrovat, Ivo Jereb, Marko Cerar,Uršula Jašovec, Andreja
Marčun, Alenka Kosmač
Odsotna: Sonja Jerman (opravičila)
Na sejo sta povabljena tudi Igor Jeretina in Borut Kaplja, poveljnik PGD Radomlje
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje,
2. Poplavna ogroženost v KS Radomlje in ukrepi za odpravo in sanacijo škode
3. Ustanovitev nadzornega odbora-predlogi za članstvo
4. Energetska sanacija KD Radomlje
5. Predlogi in pobude svetnikov,
6. Pregled prispelih vlog in dopisov
7. Razno
Dnevni red je bil potrjen.
Metod Marčun na začetku pojasni, da po ZIntPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije)
sta funkciji svetnika Občine Domžale in funkcija predsednika KS Radomlje združljivi in ne gre
za konflikt interesov. Ni pa etično, če svetnik KS, v kolikor je predsednik društva, glasuje o
finančni podpori temu društvu in bi bilo prav, da se glasovanja vzdrži.
1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje
Zapisnik je bil potrjen.
2. Poplavna ogroženost v KS Radomlje in ukrepi za odpravo in sanacijo škode
Borut Kaplja je pripravil poročilo o delu PGD Radomlje ob zadnjih poplavah, ki so prizadele
tudi naše območje. 55 gasilcev PGD Radomlje je opravilo 8 intervencij – črpanje vode,
prekop nasipa gradbenega materiala, zaščita s poplavnimi vrečami…Natančno poročilo bo
Borut Kaplja poslala na mail KS Radomlje, prav tako pa nam za boljši pretok informacij Borut
posreduje svoj naslov: Borut.Kaplja@gmail.com

V KS Radomlje je še na nekaj mestih potrebno opraviti dela, s katerimi bi v bodoče zmanjšali
težave zaradi neugodnih vremenskih vplivov. Metod Marčun pokaže poročilo prebivalcev
Šlandrove ulice, Ravnikarjeve ulice, Cesta Radomeljske čete in Gregorčičeve ulice, v katerem
predstavijo težave zaradi neodvodnjavanja. Potrebna je rekonstrukcija Prešernove ceste, že
nekaj časa je v načrtu razbremenilnik v vasi Hudo, ki bi preprečil poplave na območju
Hujskega potoka.
Kot je povedal Igor Jeretina, je problem pri lastnikih zemljišč, prav tako pa je to za Občino
Domžale drag projekt.
Ob reševanju težav, nastalih kot posledica večjih količin padavin, predstavlja težavo tudi to,
da poveljnik PGD nima pristojnost. Te ima poveljnik Civilne zaščite in le on lahko da
pooblastilo za ukrepanje in je odgovoren koordinator.
Po poročilu, ki ga bo posredoval Boris Kaplja, je potrebno napisati dopis Občini Domžale, s
katerim bi jih spodbudili, da bi se z njihovo pomočjo stvari le premaknile, prav tako pa jih
opozorimo na problem urejenosti vodotokov.
3. Ustanovitev nadzornega odbora-predlogi za članstvo
Metod Marčun je za predsednico predlagal ga.Marino Zupančič (ga. Zupančič je že privolila),
za članico je predlagal ga. Andrejo Zabret (ga. Zabret je že privolila). Za drugega člana je
Metod Marčun predlagal Igorja Jeretina, a je ponudbo zavrnil.
Metod Marčun zato za drugega člana predlaga Boštjana Lutarja, Tomaž Cerar pa Olgo Šraj
Kristan. Odgovor ga. Olge Šraj Kristan bo podan na naslednji seji, v kolikor bo negativen je
kot drugi član predlagan Boštjan Lutar.

4. Energetska sanacija KD Radomlje
Igor Jeretina poroča, da je bilo s strani KS Radomlje konec aprila poslan dopis s prošnjo za
sofinanciranje energetske sanacije KD Radomlje. 16. 10. je KS Radomlje od Občine Domžale
prejela Pogodba o sofinanciranju v znesku 9.000,00 EUR.
Glede na to, da bodo potekala le notranja dela, soglasja niso potrebna in se z delom lahko
takoj prične. Po popisu del je bila pridobljena ena ponudba, 3 pa se še pripravljajo.
Metod Marčun predlaga Odbor za energetsko sanacijo KD in sicer v sestavi:
Ivo Jereb – predsednik
Marko Cerar – član
Justin Hrovat – član
Igor Jeretina – zunanji član
Sestali se bodo takoj po prejemu vseh ponudb, se odločili za izvajalca del in to sporočili
Občini Domžale ( rok 28.11.2014).

5. Predlogi in pobude svetnikov:
-

praznična okrasitev Radomelj:

Z Občinskim odlokom je bilo določeno, da se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev okrasi le
center Domžal. Kljub temu se odločimo, da se na Občino Domžale pošlje dopis s prošnjo, da
bi svetlobno okrasili ograjo na mostu Kamniške Bistrice in smreke pri centru (pri Kralju).
Predlog postavitve kovinske smreke s svetlobno obrobo v središče rondoja zahteva več
dovoljenj in soglasij in je zato letos neizvedljiv.
-

prireditve v decembru:

20. in 21.12 bo na parkirišču pred trgovino Golfarna Božični sejem, ki ga organizira
Turistnično društvo Radomlje. Andreja Marčun bo naknadno sporočila, če bo sodelovala
tudi Mengeška godba.
V kolikor ne bo, se predlaga, da se njihovo gostovanje prestavi na drugi leto, ob drugi priliki.
Domžalska godba lahko gostuje 18.12 ali pa 20.12. Predlaga se datum 18.12., ki pa ga
morajo še potrditi.
Moški pevski zbor je predlagal nastop 14.12 ali pa 21.12. Predlagamo datum 14.12., ki pa ga
morajo še potrditi.
Miklavževanje bo 4.12,5.12. in 6.12. popoldne.
-

vprašanja:

Uršulo Jašovec zanima, zakaj so pri Kulturnem domu le zabojniki za steklo in papir?
Igor Jeretina pove, da je zabojnik za embalažo na drugi strani Kulturnega doma, sicer pa tudi
na ekoloških otokih teh zabojnikov ni, saj jih mora imeti vsako gospodinjstvo.
Marko Cerar je postavil vprašanje, kdaj se bo uredilo križišče na Hudem?
Metod Marčun je pojasnil, da ureditev v planu je, sredstva so bila odobrena, treba je
pridobiti še soglasje lastnika zemljišča g. Antona Rojc, ki ne dovoli asfaltiranja. Potrebno bi
bilo ponovno prositi za njegovo privolitev.
Justin Hrovat bo posredoval na e-mail vprašanje glede asfaltiranja ulice Na Trati, prav tako
je sporočil svoj mail naslov: justin.hrovat@gmail.com
Metod Marčun je povedal, da je potrebno urediti še:
- počen asfalt pri transformatorju, ki je sedaj zalepljen s smolo
- počistiti avtobusno postajo pri Kralju (zamašen in zaraščen jašek)
- dokončno urediti center Radomelj (4x avtobusna postajališča)
- urediti avtobusna postajališča na Hudem (2x)
Tomaža Cerarja je zanimalo, kdaj se bo nadaljevala gradnje cesta Želodnik-Vodice?
Ivo Jereb je odgovoril, da se zaradi pomanjkanja sredstev do leta 2017 ne bo nadaljevalo z
deli.
Ivo Jereb predlaga, da bi se ob pešpoti ob Kamniški Bistrici postavil drog s fotocelicami, da bi
bila ponoči pot vsaj malo osvetljena in zato prijetnejša.
6. Pregled prispelih vlog in dopisov

Prispeli sta vlogi Vrtca Domžale in KD Mlin.
Vrtec Domžale ima letos v svojem programu projekt Raziskujem svoj kraj. V ta namen bi
potrebovali 9 izvodov knjig Staneta Stražarja Ob bregovih Bistrice. Knjige lahko kupijo,
cena knjige je 36,00 EUR skupaj z DDV.
KD MLIN Radomlje prosi za finančno pomoč pri obdarovanju otrok – Miklavževanju.
Soglasno sprejmemo, da se jim odobri 250,00 EUR in sicer kot plačilo računa trgovini Žito ali
TUŠ.
7. Razno
Metod Marčun predlaga pregled pogodb, ki jih ima sklenjene KS Radomlje. Igor Jeretina
pove, da ima Pekarna Srček sklenjeno pogodbo do leta 2022, vse ostale (Aerobika Jana, Žito,
računovodski servis, Pošta, hišniška pogodba, Petrol – za dobavo plina) pa se podaljšujejo
avtomatsko ali pa se jih prekine. Pogodba z Elektro Celje pa je sklenjena skupno – za občine.
Metod Marčun je dejal, da je potrebno razmisliti, ali še potrebujemo računovodski servis v
sedanjem obsegu.
Tomaž Cerar bo pripravil seznam za določitev dežurstva ob torkih popoldne.
Zamenjati je potrebno podpisnike. Do sedaj sta bila podpisnika Metod Marčun in Igor
Jeretina, sedaj pa sta podpisnika:
Metod Marčun in Tomaž Cerar
Metod Marčun predlaga nakup novega računalnika – prenosnika in pa dostop do interneta.
Potrebno je pridobiti ponudbe.
Marko Cerar bo zadolžen za vodenje seznama za najem dvorane – zasedenost le-te,
naknadno pa bo dobil še cenik.
Igor Jeretina je Metodu Marčunu predal Žig Radomlje 1,2, KS in ključe.
Sestanek 1 . Redne seje Krajevne skupnosti je bil zaključen ob 23.00 uri.

Zapisala:
Alenka Kosmač

Predsednik KS Radomlje:
Metod Marčun

