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Predsednik sveta KS Homec - Nožice je članom sveta predložil v obravnavo in potrditev 

predlog dnevnega reda 2. seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 2. seje Sveta KS 

 

Predsednik je prebral sklepe zapisnika 2. seje Sveta KS.  

 

Sklep št. 1 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili zapisnik 2. seje Sveta KS Homec - 

Nožice. 

 

2. Sprejem Finančnega načrta Krajevne skupnosti Homec - Nožice za leto 2015 in 

leto 2016 

 

Predsednik je pripravil finančni načrt za leti 2014 in 2015, ki ga je dal v pregled vsem 

prisotnim članom KS (katerega so tudi skupaj pregledali). Za leti 2014 in 2015 je predvidena 

uravnotežena bilanca. Člani sveta so prosili za razlago postavke transferi dani s strani Občine 

Domžale, ki so bili na finančnem načrtu za leto 2014 predvideni višji kot v letu 2013 in za 

leto 2015 višji kot za leto 2014. Transferi namenjeni krajevnim skupnostim se naj ne bi višali, 

ampak ostali na enaki ravni kot v prejšnjih letih 

 

Sklep št. 4 - Člani sveta KS so potrdili, da se s predlaganim finančnih načrtom strinjajo, 

zahtevali so le razlago povezano s transferi prejetimi s strani Občine Domžale.  

 

3. Investicijska in vzdrževalna dela v KS 

 

 Obnova Gostičeve ceste in ureditev kanalizacije. Obnova bo potekala od Černivčeve do 

konca Lapove parcele, izvajalci pa še vedno urejajo potrebne soglasja z vaščani.  

 Obnova mostu čez Kamniški Bistrico v Homcu, ki povezuje Homec in Radomlje. Finančna 

sredstva ima Občina Domžale že rezervirana, kdaj se bo investicija začela pa se še ne ve. 

 Nadgradnja homške učne poti, ki bo financirana s strani Občine Domžale in sredstva iz 

EU. 

 

4. Predlogi in pobude članov in članic sveta KS za izboljšanje infrastrukture in 

bivanja v KS 

 

Člani sveta so predlagali naslednje predloge oziroma pobude: 

 Ureditev jezu pod homškim hribom ter rekonstrukcijo kolesarske in peš poti, ki je 

osnovana na viziji Zelene osi reke Kamniške Bistrice. Od zadnje povodnje sanacijska dela 

še niso bila zaključena. Prav tako ostaja odprto vprašanje o trajnostni rešitvi ureditvi jezu 

in struge Kamniške Bistrice na tem mestu. Dopis o problematiki bi bilo potrebno nasloviti 

na urad župana Občine Domžale in v vednost predsednikom svetniških skupin Občine 

Domžale, vodnemu gospodarstvu, ministrstvu za okolje in prostor. 

 Namestitev košev za pasje iztrebke. Na območju rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici v 

KS Homec – Nožice niso nameščeni koši za pasje iztrebke, ki so nujno potrebni za čisto 

rekreacijsko pot. 

 Cesta do kapele prevozna za avtomobile. Cesta nima javne razsvetljave, ki pa je ključna za 

varno pot pešcev v temi. Predlog se bo podal na Župnijo Homec, da se najde skupna 

rešitev. 

 Grafit pod Gostičevo hišo v Homcu. Grafit bi bilo potrebno odstraniti. 

 Tabla v Nožicah, ki označuje ime in hišno številko ulice 54 in 54a. 



 V Homcu so odstranili tablo za merjenje hitrosti. Smiselno bi bilo pridobiti uradne podatke 

meritev in sicer na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

5. Razno 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx je opazila slabo splužene ceste in pločnike v decembru na območju 

Bolkova ulice xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Predsednik KS je povedal, da je Občina Domžale 

podpisala pogodbo za pluženje snega z novim podjetjem in je morda zato delo bilo opravljeno 

nekoliko slabše kot v preteklih obdobjih. Člani sveta so prepričani, da bo v prihodnosti delo 

opravljeno boljše. 

 

Izobraževanje za uporabo defibrilatorja. PGD Homec je kupil defibrilator, za katerega je 

finančna sredstva namenila tudi KS Homec – Nožice. V prihodnjih mesecih bodo potekala 

izobraževanja za njegovo uporabo, na katerega bodo vabljeni tudi vsi krajani. 

 

Aprila bo potekala čistilna akcija Občine Domžale, na katero bodo povabljeni vsi člani sveta 

KS, člani PGD Homec, skavti kot tudi drugi krajani. 

 

 

 

 

 

 

Zabeležila: Irena Rode     Predsednik Sveta KS Homec-Nožice 

Andrej Repanšek 

 


