
KRAJEVNA SKUPNOST 

HOMEC – NOŽICE 

Homec, Bolkova ulica 46 

1235 Radomlje 

 

 

Datum:  18. 12. 2015 

Številka:   /2015 – IR  

 

ZAPISNIK 

 

 

5. seja Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice  

 

 

Datum seje: 29. september 2015 

 

 

Vabljeni člani Sveta KS 

 

Prisotni: Andrej Repanšek, Marta Trček, Marta Burja, Franci Žulič, Lucija 

Šarc, Gregor Goriup in tajnica Irena Rode. Odsoten: Matjaž Zajc. 

 

 

 

Predlagani dnevni red: 

 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 4. seje Sveta KS 

 

2. Izlet Krajevne skupnosti Homec - Nožice na Primorsko 

 

3. Investicijska in vzdrževalna dela v KS Homec - Nožice 

 

4. Poročilo o izdaji junijskega glasila Vaščan in izdaja decembrskega Vaščana 

 

5. Javna razgrnitev OPN Občine Domžale 

 

6. Obravnava prošenj 

 

7. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

predlog dnevnega reda 5. seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 4. seje Sveta KS 

 

Predsednik je prebral sklepe zapisnika 4. seje Sveta KS.  

 

Sklep št. 1 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili zapisnik 4. seje Sveta KS Homec - 

Nožice. 

 

 

2. Izlet Krajevne skupnosti Homec - Nožice na Primorsko 

 

Izlet KS Homec - Nožice bo potekal 3. oktobra 2015, ki ga bo vodil Janez Marolt. Krajani si 

bodo ogledali Hrastovlje – Mrtvaški ples, Vanganel (gostilna Oljka), vinsko klet Vina Koper, 

oljarno Lisjak in Piran. Stroške avtobusnega prevoza in pijače bo krila KS Homec - Nožice. 

Letos se za izlet niso pripravili informativni letaki, saj je bilo zanimanje s strani vaščanov že 

tako dovolj visoko. 

 

Sklep št. 2 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS Homec-Nožice krila 

stroške avtobusnega prevoza in pijače. 
 

 

3. Investicijska in vzdrževalna dela v KS Homec – Nožice 

 

Obnova ceste in izgradnja kanalizacije na Gostičevi cesti je zaključena. Kanalizacijo nimata le 

dve hiši v Nožicah. Predsednik KS je spremljal potek del in zato so se manjše nepravilnosti 

takoj odpravile. V prvotnem načrtu cestne grbine niso bile mišljene. Krajani so poslali 

prošnjo, da bi ob enem zgradili še ceste grbine, na kar se je Občina Domžale odzvala 

pozitivno in jih postavila. 

 

Na predsednika KS se je obrnilo več krajanov, da bi bilo potrebno postaviti cestne grbine na 

odseku Gostičeve ceste od hišne številke 20a do 61. Predsednik je pripravil dopis in ga že 

posredoval odgovornim osebam na Občino Domžale. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Na predsednika KS se je obrnilo več krajanov, da je potrebno urediti javno razsvetljavo na 

Vaški poti – od Galvanizacije Martinjak d.o.o. do podjetja Grafit d.o.o. Cesto je prometna, 

krajani pa jo uporabljajo za pot v šolo, službo, sprehode. Vozniki zaradi teme pešce težko 

opazijo. Predsednik je pripravil dopis in ga že posredoval odgovornim osebam na Občino 

Domžale. 

 

V poletnem času se je uredila nadstrešnica avtobusne postaje v Homcu v smeri proti 

Kamniku. 

 

V II. ulici v Homcu poteka menjava vodovodne cevi in preplastitev cestišča. 

 



4. Poročilo o izdaji junijskega glasila Vaščan in izdaja decembrskega Vaščana 

 

Predsednik je predstavil finančne rezultate junijske številke Vaščana. Z donacijami je KS 

prejela 750,00 EURxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtako 

da je KS prispevala 955,36 EUR. 

 

Naslednja številka Vaščana bo izšla okoli božično - novoletnih praznikov v nakladi 600 

izvodov. Urednik glasila še naprej ostaja Miha Ulčar, oblikovno zasnovo pa bosta še naprej 

oblikovala Andrej Bernot in njegov sin, ki imata že veliko izkušenj s tega področja. Glasilo se 

bo financiralo iz prejetih sredstev vaških obrtnikov in podjetnikov, razliko pa bo pokrila KS 

Homec – Nožice. xxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

 

Glasilo bodo še naprej raznašali vaški fantje, saj gre po mnenju članov sveta za tradicijo, ki jo 

je potrebno ohraniti. 

 

Sklep št. 5 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo naklada glasila Vaščan 600 

izvodov in da bodo raznašalci Vaščana upravičeni do toplega obroka, ki ga bo 

financirala KS. 

 

Sklep št. 6 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS dodala razliko finančnih 

sredstev (od prejetih donacij in sponzorstev) za izdajo glasila Vaščan. 

 

5. Javna razgrnitev OPN Občine Domžale 

 

Krajevne skupnosti v Občini Domžale so prejele povabilo za sodelovanje pri pregledu in 

podajanju morebitnih pripomb pri oblikovanju občinskega prostorskega načrta Občine 

Domžale. Pripombe lahko pripravijo vsi vaščani, gradivo za pregled in obrazec za pripombe 

pa se nahaja v posamezni KS. Razgrnjeno gradivo obsega Odlok o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Domžale, ki vsebuje strateška in izvedbena določila ter priloge in grafični del 

Kartografski del Občinskega prostorskega načrta (strateške karte in prikaz osnovne namenske 

rabe prostora z omrežji gospodarske javne infrastrukture). 

 

Javna razgrnitev bo potekala od 01. do 30. oktobra 2015. 

 

6. Obravnava prošenj 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Župnija Homec je obnovila staro mežnarijo pri župnijski cerkvi na homškem hribu. V načrtu 

je obnova ostrešja z novo kritino, obnovo sanitarij in gradnja novega dimnika. Zgraditi je 

potrebno tudi drenažni kanal. Na KS se je Župnija Homec obrnila s prošnjo za morebitno 

donacijo, da bo njihov načrt lažje in hitreje realiziran. 



Sklep št. 8 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da finančnih sredstev ne bodo 

nakazali. 

 

Športno rekreativni klub Domžale se je na KS obrnil s prošnjo za donacijo, saj delujejo na 

prostovoljni ravni. 

 

Sklep št. 9 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da finančnih sredstev ne bodo 

nakazali. 

 

Društvo upokojencev Radomlje se je na KS obrnil s prošnjo za donacijo oziroma 

sofinanciranje prireditve 30. letnice delovanja. 

 

Sklep št. 10 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da finančnih sredstev ne bodo 

nakazali. 

 

 

7. Razno 

 

/ 

 

 

 

 

Zabeležila: Irena Rode     Predsednik Sveta KS Homec-Nožice 

Andrej Repanšek 

 


