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6. seja Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice  

 

 

Datum seje: 26. januar 2016 

 

 

Vabljeni člani Sveta KS 

 

Prisotni: Andrej Repanšek, Marta Trček, Marta Burja, Matjaž Zajc, Franci 

Žulič, Lucija Šarc, Gregor Goriup in tajnica Irena Rode. 

 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 5. seje sveta KS 

 

2. Imenovanje inventurne komisije KS 

 

3. Obračun vode najemnikom na Bolkovi 54 

 

4. Decembrsko Glasilo Vaščan 

 

5. Dotacija Občine Domžale 

 

6. Čistilna akcija 

 

7. Obravnava prošenj in vlog 

 

8. 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 5. seje sveta KS 

 

Predsednik je prebral sklepe zapisnika 5. seje Sveta KS.  

 

Sklep št. 1 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili zapisnik 5. seje Sveta KS Homec - 

Nožice. 

 

2. Imenovanje inventurne komisije KS 

 

Vsako leto je potrebno popisati osnovna sredstva, terjatve in obveznosti KS, s tem pa tudi 

določiti člane inventurne komisije. Predsednik KS je za inventurno komisijo predlagala 

naslednje osebe: 

 predsednica inventurne komisije: Šarc Lucija, 

 1. član inventurne komisije: Zajc Matjaž in 

 2. članica inventurne komisije: Žulič Franci. 

 

Sklep št. 2 - Člani sveta KS so soglasno potrdili, da se s predlaganimi osebami za 

inventurno komisijo strinjajo. Tako je postala ga. Šarc predsednica, g. Zajc in g. Žulič 

člana inventurne komisije za leto 2015. 

 

3. Obračun vode najemnikom na Bolkovi 54 

 

Osebe, ki živijo na Bolkovi 54, imajo skupni števec za vodo. Dosedanji ključ za razdelitev 

stroškov se jim ne zdi pravičen in posledično primeren, zato so se obrnili na predsednika kaj 

storiti. Predsednik se je pozanimal kaj lahko storijo in tako predlagal tri rešitve: 

1. Postavitev posameznih števcev za vsako enoto posebej. Investicija za postavitev 

števcev bi bila kar visoka, po drugi strani pa bi vsaka enota posebej plačevala fiksne 

stroške (omrežnino, takse ipd.) 

2. Odštevalni števec. Investicija bi bila kar visoka, vendar pa bi ostal problem iz katere 

enote priteče voda, saj ni točnih načrtov katere cevi pripadajo določeni enoti. 

3. Sprememba ključa, ki ga bodo sami predlagali. Fiksni stroški bi se lahko porazdelili na 

število enot, sama poraba vode pa bi se lahko delila po predlaganem ključu. 

 

4. Decembrsko Glasilo Vaščan 

 

Glasilo Vaščan je izšlo pred novoletnimi prazniki. Domači sponzorji so za namen glasila 

Vaščan namenili 1.100 EUR. Celoten strošek glasila je bil 1.640 EUR, kar pomeni, da je KS 

Homec – Nožice prispevala 540 EUR. 

 

Predsednik KS Homec – Nožice je dobil predlog s strani nekaterih vaščanov Preserij, da bi 

bili veseli, da bi Glasilo Vaščan pripravljali skupaj s KS Preserje. O tem je govoril tudi s 

predsednikom KS Preserje, s čimer se je strinjal in bo predlog podal na eni izmed naslednjih 

sej. O odločitvi bo moral sporočiti Andreju Repanšku najkasneje do začetka marca, da se bo 

uredniški odbor temu primerno pripravil. 

 

Sklep št. 3 - Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS Homec – Nožice 

sofinancirala junijsko številko Vaščana. 



5. Dotacija Občine Domžale 

 

V mesecu januarju je KS Homec – Nožice prejela nižjo dotacijo s strani Občine Domžale. 

Nižjo dotacijo je prejela zaradi previsokega obračuna v letu 2015, točnega podatka kje in 

zakaj je do napake prišlo pa ni prejela. KS Homec – Nožice je prejela 303,61 EUR manj. 

 

6. Čistilna akcija 

 

Čistilna akcija bo potekala v mesecu aprilu, tako kot že nekaj let zapored. Udeležba na čistilni 

akciji je bila do sedaj kar solidna in uspešna, enako se pričakuje tudi letos. Krajani trenutno 

nimajo pritožb, da bi bila Homec in Nožice močno onesnažena. 

 

7. Obravnava prošenj in vlog 

 

Oktobra 2015 je KS Homec – Nožice prejela odgovor s strani Občine Domžale o predlogu 

postavitve hitrostnih ovir na Gostičevi cesti. Upravni organi za ceste v Občini Domžale so 

preučili problematiko. Upravni organ za ceste je mnenja, da ne gre za močno obremenjeno 

cesto, s primerljivimi cestami ima manjšo stopnjo prometa, hitrost pa je omejena na 30 km/h. 

Pri spremljanju prometne situacije je bilo ugotovljeno, da bi se z izgradnjo pločnika za pešce 

zagotovila potrebna varnost, vendar niso pridobili potrebnih zemljišč. Odrejena je bila 

postavitev dodatne prometne signalizacije na celotnem območju Nožic in izdelava osnovne 

strokovne podlage kot je meritev gostote in hitrosti prometa v naselju. Rezultati meritev so 

pokazali, da povprečna hitrost vozil in bila prevelika in postavitev fizičnih ovir ne bi bila 

upravičena. Kljub temu je k problemom Občina Domžale pristopila tako, da je postavila dve 

fizični oviri. 

 

Člani Sveta KS so predlagali, da naj KS zaprosi za uradne podatke, ki jih je Upravni organ za 

ceste v Občini Domžale pridobival, po drugi strani pa naj tudi pojasnijo na kakšen način so 

podatke pridobivali. Prepričani so, da Občina Domžale žal ni naredila dovolj, da bi zagotovila 

dovolj visoko raven varnosti za svoje prebivalce. 

 

8. Razno 

 

Člani KS Homec – Nožice so prejeli vabilo,  da se naj udeležijo Občnega zbora gasilskega 

društva Homec, ki bo potekal 30. januarja ob 18. uri. 

 

Za konec je predsednik načel temo o bodočih investicijah, ki bi jih lahko predložili Občini 

Domžale. Nekaj predlogov so člani sveta KS podali: 

- rekreativno igrišče ob Kamniški Bistrici v Nožicah, 

- pločnik čez Nožice, 

- obnova mostu v (novem) Homcu, ki povezuje Homec in Radomlje, 

- javna razsvetljava na Vaški cesti, 

- obnova mostu čez Mlinščico pri podjetju Galma d.o.o. 

Predsednik je prosil člane KS Homec – Nožice, da naj do naslednje seje razmislijo še o drugih 

investicijah, o katerih se bodo pogovorili na naslednji seji. 

 

 

 

Zabeležila: Irena Rode     Predsednik Sveta KS Homec-Nožice 

Andrej Repanšek 


