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Predsednik KS je pozdravil in se zahvalili za udeležbo na seji članici občinskega sveta Občine 

Domžale Marjeti Rode. Predsednik sveta KS Homec - Nožice je predložil v obravnavo in 

potrditev predlog dnevnega reda 4. seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 3. seje Sveta KS 

 

Predsednik je prebral sklepe zapisnika 3. seje Sveta KS. Nekoliko se je ustavil pri predlogih in 

pobudah članov in članic sveta KS za izboljšanje infrastrukture in bivanja v KS. Pojasnil je, 

da so jez že uredili in zaključili z deli, vendar KS ni dobila nobenega obvestila o začetku ali 

zaključku ureditve jezu. Ob urejanju učne poti so namestili nekaj novih košev za smeti. Grafit 

pod Gostičevo hišo v Homcu so že odstranili. Cesta do kapele ni v celoti v lasti Občine 

Domžale, ampak je del cerkve, zato tu Občina nima pristojnosti za postavitev javne 

razsvetljave. S pluženjem so imeli problem po celi Občini Domžale, saj se je koncesionar za 

pluženje zamenjal. KS je sofinancirala nakup defibrilatorja, mesto njegove postavitve pa še ni 

dorečen. Sprva so gasilci menili, da bi bilo primerno mesto pri vhodu v gasilni dom, vendar 

pa se v primeru odtujitve ali uničenja škoda s strani zavarovalnice ne bi v celoti krila. V 

primeru, da bi bile nameščene kamere bi zavarovalnica povrnila približno polovico vrednosti 

defibrilatorja. Gasilci so se odločili, da bo defibrilator trenutno nameščen v kombiju. 

 

Sklep št. 1 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili zapisnik 3. seje Sveta KS Homec - 

Nožice. 

 

2. Sprejem Zaključnega računa za leto 2014 

 

Predsednik KS je predstavila realizacijo finančnega načrta za leto 2014. Skupaj s člani sveta 

so pregledali posamezne postavke prihodkov in odhodkov. Planirani prihodki so bili višji od 

načrtovanih zaradi upoštevanja prihodkov od najemnin, ko so se pripravljali plani za leto 

2014. V letu 2014 je KS Homec – Nožice izgubila pravico do opravljanja pokopališke 

dejavnosti, zato prihodkov s tega naslova ni bilo. V letu 2014 je ustvarila 14.200,82 EUR 

prihodkov. Prav tako je bilo manj načrtovanih odhodkov od planiranih - razlog je prav tako 

ne-opravljanje pokopališke dejavnosti. V letu 2014 je ustvarila 17.148,60 EUR odhodkov. To 

pomeni, da je v letu 2014 KS Homec – Nožice ustvarila primanjkljaj v višini 2.947,78 EUR, 

ki ga je krila s sredstvi na transakcijskem računu. 

 

Sklep št. 2 – Člani sveta KS so soglasno potrdili Zaključni račun za leto 2014. 

 

3. Poročilo inventurne komisije 2014 

 

Predsednica inventurne komisije Lucija Šarc, je predstavila poročilo inventurne komisije za 

leto 2014. Popis sredstev je inventurna komisija izvedla 18. februarja 2015 in jo zaključila v 

enem dnevu. Inventurna komisija je pregledala inventurni izpis osnovnih sredstev, stanja na 

transakcijskem računu – xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx   €, seznam 

odxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 

xxxxprti h Predsednica inventurne komisije je ostale člane KS seznanila katera osnovna 

sredstva so v trenutni lasi KS Homec – Nožice. 

 

Sklep št. 3 – Člani sveta KS so bili ustrezno obveščeni o inventurnem stanju na dan 

31.12.2014  in so soglasno potrdili poročilo inventurne komisije. 

4. Investicijska in vzdrževalna dela v KS 



 

 Znamenje v novem Homcu: znamenje je podvrženo vremenskim vplivom, kar se 

odraža na njegovem kamnu. Krajani so se obrnili na predsednika KS, da je znamenje 

potrebno očistiti. Predsednik KS se je dogovoril s podjem Primeco d.o.o., da znamenje 

očistijo. Račun se bo KS izdal v primeru, da bo čiščenje učinkovito. 

 

Sklep št. 4 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da je znamenje potrebno čiščenja. 

 

 Kanalizacija in nova cesta v Nožicah: na kanalizacijo so sedaj že priključene vse hiše, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ob postavitvi kanalizacije so obnovili tudi 

vodovod (le na določenih odsekih to niso storili). Okoli konca junija bo zapora ceste 

po Gostičevi cesti, da se bo začela obnova ceste.  

 Grbine na Gostičevi cesti: Na Občino Domžale se je poslal dopis za namestitev dveh 

cestnih grbin na Gostičevi cesti od hišne številke 12 do 19a za umiritev prometa, ker je 

ravno na tem predelu predvidena obnova cestišča. Odgovora KS še ni prejela. 

 Stara šola: na Stari šoli so urejali streho in od takrat imajo stanovalci probleme z 

golobi, saj so našli odprtino v katero zahajajo. Ta odprtina se nahaja tik nad glavnim 

vhodom in je zato poln iztrebkov. Stanovalci so prosili, da bi se to uredilo. 

 

Sklep št. 5 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo stroške krila KS Homec - 

Nožice. 

 

5. Rebalans Finančnega načrta Krajevne skupnosti Homec - Nožice za leto 2015 in 

leto 2016 

 

Predlagan rebalans za leti 2015 in 2016 se nahaja v arhivu KS kot priloga vabila na 4. sejo 

KS. 

 

Predsednik je predstavil rebalans proračuna za leto 2015 in leto 2016. Rebalans je bil potreben 

zaradi nižjih prihodnjih prihodkov dobljenih s stani Občine Domžale. Planiranje za leti 2015 

in 2016 je temeljilo na realnih osnovah, pri čemer se je upoštevala računovodska previdnost. 

Pojasnil je predlagane spremembe na strani prihodkov in na strani odhodkov. V letu 2015 so 

predvideni nižji odhodki na kontu 6000 – izdatki za reprezentanco, 6001 – pisarniški material 

in storitve, poštnina in kurirske storitve, 6008 – drugi splošni material in storitve, 6005 - 

tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, 6007 – hrana, storitve menz in 

restavracij, plačila za delo preko študentskega servisa. Za leto 2016 so se znižali odhodki na 

kontu 6000 – izdatki za reprezentanco, 6001 – pisarniški material in storitve, izdatki za 

reprezentanco, poštnina in kurirske storitve, plačila za delo preko študentskega servis, drugi 

operativni stroški, 6002 – drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, 6008 – drugi 

splošni material in storitve, 6003 – drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, 6005 – 

tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, 6007 – plačila za delo preko 

študentskega servisa. 
 

Član sveta je predlagal, da bi lahko KS ker nekaj odhodkov zmanjšala tudi z odklopom 

stacionarnega telefona, ki se nahaja v prostorih Gasilnega doma Homec, saj ima KS tudi 

mobilni telefon. Pravilno bi bilo, da se o morebitnem odklopu telefona pogovori tudi z gasilci, 

v kolikor ga ne bodo potrebovali. Odhodke bi lahko zmanjšali tudi na postavki dane donacije. 

Občina Domžale daje društvom, klubom in podobnim organizacijam finančna sredstva za 

njihovo delovanje in krajevne skupnosti ne smejo financirati enakih dejavnosti kot jih 



financira Občina. To je do sedaj naša KS upoštevala. Naloga društev je, da sporočijo če 

morebiti prihaja do podvojenega financiranja njihovih dejavnosti. 

 

Sklep št. 6 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili sprejem rebalansa proračuna za leto 

2015. 

 

Sklep št. 7 – Člani sveta KS so delno potrdili rebalans proračuna KS Homec – Nožice za 

leto 2016. V kolikor bo mogoče je potrebno znižati odhodke za stacionarni telefon in 

znižati dane donacije 50 EUR, na prihodkovni strani pa je potrebno znižati prejete 

donacije za 200 EUR. 

 

6. Izdaja glasila Vaščan 

 

Glasilo Vaščan bo izšlo pred 25. junijem 2015. Glavni urednik je Miha Ulčar. Predlagana 

naklada glasila Vačan je 650 izvodov. K sofinanciranju se je odzvalo kar nekaj novih podjetij 

in obrtnikov, predvideno pa je pokritje polovice stroškov. Za drugo polovico je predsednik KS 

predlagal, da jih bo krila KS.  

 

Sklep št. 8 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo naklada glasila Vaščan 650 

izvodov in da bo KS dodala manjkajoča finančna sredstva za izdajo glasila Vaščan. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

7. Proslava ob Dnevu državnosti.   

 

KD Jože Gostič se je na KS Homec – Nožice obrnil s prošnjo za pomoč pri organizaciji 

dogodka. Praznovanje bo potekalo 24. 06. 2015 z začetkom ob 20. uri s Sveto mašo za 

domovino v kapeli Sv. Križa na Homcu, kateri bo sledil koncert in slavnostna prireditev. 

Slavnostna govornica bo letošnje leto podžupanja mag. Renata Kosec. Ob 21.15 se bo 

prireditev nadaljevala s kresovanjem na športnem igrišču v Homcu. KS Homec-Nožice in KS 

Preserje pomagata pri organizaciji in realizaciji praznovanja dneva državnosti. Za letošnjo 

proslavo je KS Homec – Nožice zadolžena za nakup pijače. V kolikor se dobavljena pijača ne 

bo porabila, se bo vrnila dobavitelju. 

 

Sklep št. 10 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS Homec – Nožice 

poskrbela za pijačo na praznovanju dneva državnosti. 

 

8. Okvirno poročilo o Nadzornem pregledu poslovanja KS Homec – Nožice za leto 

2013 in 2014 

 

KS Homec – Nožice je imela v mesecu maju in juniju nadzorni pregled s strani Občine 

Domžale. Namen nadzornega pregleda je bilo poslovanje krajevne skupnosti. KS Homec – 

Nožice jim je predložila zapisnike sej sveta KS, konto kartice prihodkov in odhodkov za leti 

2013 in 2014, prejete račune, naročilnice, pogodbe o delovanju KS, dokumentacijo o 

izplačilih sejnin za leti 2013 in 2014, dokumentacijo o prihodkih od najemnin in realizacijo 



finančnega načrta za leti 2013 in 2014. Na zagovoru nadzornega pregleda sta sodelovala 

Andrej Repanšek in Marjeta Rode. Uradnega odgovora oziroma zapisnika poročila KS na dan 

seje še ni prejela. Na zagovoru je bilo izpostavljeno, da je potrebno urediti spletni stran za KS, 

saj se že več let mesečno plačuje podjetju, ki naj bi to storitev za KS opravljalo. Predsednik je 

izpostavil, da je potrebno spletno stran urediti, v prihodnosti pa bi se ažurirala z aktualnimi 

dogodki, ki se bodo v KS dogajale (proslave, čistilna akcija, drugi dogodki). Na spletno stran 

bi lahko zapisali tudi nekaj značilnostih o Homcu in Nožicah.  

 

Sklep št. 11 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da je potrebno urediti spletno 

stran. 

 

Vabila in zapisniki krajevnih skupnosti bi morali biti javni in objavljeni na spletni strani.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx V primeru, da bi bili zapisniki javni bi lahko bila KS v navzkrižju z varstvom podatkov. 

Člani nadzornega sveta so predlagali, da se imena in priimki oseb zakrijejo. 

 

Druga stvar, ki so jo člani nadzornega sveta izpostavili so poročila o porabi sredstev društev. 

To KS do sedaj ni pripravljala oziroma zaprosila društev. 

 

9. Razno 

 

Učna pot ob Kamniški Bistrici še ni zaključena. Vandali so že uničili novo nameščene koše za 

smeti in table. Nekatere elemente so že zamenjali. V prihodnosti se napoveduje trajno 

saniranje jezu in struge Kamniške Bistrice pod homškim hribom, saj vsaka nova povodenj 

uniči del poti, vprašljiva pa je tudi varnost glavna kanalizacijske cevi Kamnik - Domžale. Na 

oddelku za investicije Občine Domžale so povedali, da naj bi bila po sanaciji rekreacijska pot 

varna pred povodnji. 

 

Čistilna akcija Očistimo Domžale 2015 je potekala 28. marca. Zbor je bil pred Gasilnim 

domom Homec ob 9. uri, čistilna akcija bo potekala do okoli 13. ure. Rokavice, vrečke in 

kontejnerje za smeti bo priskrbela Občina Domžale, za malico ob vrnitvi pred Gasilni dom 

Homec pa je pripravila Gostilna Repanšek (financirano s strani Občine Domžale). Sodelujoči 

na čistilni akciji vsako leto opažajo manj onesnaženosti v naši krajevni skupnosti. Krajane 

skozi celo leto moti le nepravilno odvržene smeti na ekoloških otokih, saj nekateri pripeljejo 

odpadke, ki ne sodijo na te otoke. 

 

KS Homec – Nožice je prejela prošnjo za finančno pomoč ali zagotovitev določenih 

pripomočkov (barvice, flomastre, blago, papir ipd.) za izvedbo poletnega Oratorija s strani 

Župnije Homec.  

 

Sklep št. 12 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da finančna sredstva ne bomo 

nakazali. 

 

KS Homec – Nožice je prejela prošnjo za finančno pomoč Čebelarski družini Homec. Občina 

Domžale v letošnjem letu ne predvideva njihovega sofinanciranja. Finančna sredstva bo 

čebelarska družina potrebovala za lažjo realizacijo letnega plana, ki med drugimi vključuje 

organizacijo strokovnih predavanj, udeležbe na različnih čebelarskih dogodkih, nabava matic, 

sladkorja idr. 

 



Sklep št. 13 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bodo Čebelarski družini Homec 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi za namen nabavo matic in nabavo registriranih 

sredstev za zatiranje varoje, sladkorja ali sirupa za krmljenje. 

 

Krajevne skupnosti Občine Domžale so prejele obvestilo o izdaji mnenj v zvezi s 

podaljšanjem obratovalnega lasa gostinskih lokalov in kmetij. Občina Domžale v zadnjem 

času opaža, da krajevne skupnosti brez zadržkov podaljšujejo obratovalne čase gostinskih 

lokalov, kjer so že bile evidentirane pritožbe s strani občanov, ki živijo v neposredni bližini 

gostinskih lokalov. Člani sveta KS Homec – Nožice do danes niso zaznali nobenih pritožb s 

strani krajanov, katerim se je obratovalno čas podaljšal, prav tako KS Homec – Nožice ni 

prejela prijave s strani krajanov ali policije. 

 

KS Homec – Nožice je prejela vabilo za Osrednjo občinsko prireditev ob dnevu državnosti, ki 

jo organizirata Občina Domžale in Krajevna skupnost Dob. Prireditev bo potekala 25. junija 

ob 20.00 uri pri pomniki državnosti v parku pod Močilnikom ter Letnem gledališču v Dobu. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 21.30 uri. 

 

 

 

 

 

 

Zabeležila: Irena Rode     Predsednik Sveta KS Homec-Nožice 

Andrej Repanšek 

 


