KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE
PREŠERNOVA ULICA 43,
1235 RADOMLJE
Radomlje, 19.02.2018

ZAPISNIK 24.seje, dne 19.2.2018 ob 19.30.
Prisotni: Metod Marčun, Tomaž Cerar, Marko Cerar, Ivo Jereb, Justin Hrovat, Andreja
Marčun, Sonja Jerman, Alenka Kosmač
Odsotni: Uršula Jašovec

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje:
Sklep:
Svet KS Radomlje sprejme zapisnik 23.seje sveta KS Radomlje z dne 13.12.2017.
2. Zaključni račun za leto 2017-poročila:
Sklep:
Člani sveta KS Radomlje se seznanijo s poročili, odprtimi postavkami in
rebalansom zaključnega računa za leto 2017 in ga potrdijo.
3. Poročilo inventurne komisije, stanje odprtih postavk:
Poročilo pripravi inventurna komisija v sestavi: predsednik Cerar Tomaž,
člana Andreja Marčun in Uršula Jašovec
Sklep:
Člani sveta KS Radomlje potrdijo poročilo stanja po inventurnem popisu in
stanjem odprtih postavk.
4. Priprava vloge za sofinanciranje obnove KD:
V proračunu Občine Domžale so za leto 2018 predvidena sredstva za obnovo KD.
Dvorana je bila že deležna prenove, vendar so potrebno še nova obnovitvena dela za
povečanje varnosti za uporabnike in obiskovalce. Določene so bile tudi smernice, zato
bomo z deli nadaljevali tudi v letošnjem letu v kolikor bomo pridobili zadostna
finančna sredstva. Vlogo pripravi gradbeni odbor predsednik Ivo Jereb, člana Justin
Hrovat in Sonja Jerman.
Sklep:
Gradbeni odbor pripravi vlogo za pridobitev finančnih sredstev za obnovo KD in
sicer za izvedbo novega pohodnega mostu na odru velike dvorane KD in jo do
26.2.2018 posredujemo na Občino Domžale.
5. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobud:
a) Prejeli smo vlogo Nežke Bešter s.p. za izvedbo dogodka AMART 2018 v
novembru 2018.

Sklep:
Odobrimo: -

brezplačno uporabo dvorane
brezplačno uporabo ozvočenja in scenske razsvetljave
stroške varnostne službe

b ) prejeli smo obvestilo o podpisu novih posamičnih pogodb za dobavo električne energije
zaradi odpiranja konkurence. Za obdobje od 1.4.2018 do 31.3.2019 je bil izbran ponudnik
ENERGIJA PLUS d.o.o.
Seja je bila zaključena ob 21.40. uri.

Predsednik KS Radomlje
Metod Marčun inž.str.
Zapisala: Alenka Kosmač

