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7. seja Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice  

 

 

Datum seje: 06. september 2016 

 

 

Vabljeni člani Sveta KS 
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1. Pregled in sprejem zapisnika 6. seje Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice 

 

2. Problematika kopičenja smeti na ekoloških otokih, ki tja ne sodijo in kazijo ter 

onesnažujejo okolje 

 

3. Izid glasila Vaščan in finančno stanje glasila 

 

4. Predvidene investicije v Krajevne skupnosti Homec - Nožice s strani Občine Domžale 

 

5. Izlet Krajevne skupnosti Homec - Nožice v Prekmurje 

 

6. Zmanjšanje dotacije za delovanje Krajevne skupnosti Homec - Nožice s strani Občine 

Domžale  

 

7. Proslava ob dnevu državnosti 

 

8. Razno 

 

 

 

 

 



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

predlog dnevnega reda 6. seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 6. seje sveta KS 

 

Predsednik je prebral sklepe zapisnika 6. seje Sveta KS.  

 

Sklep št. 1 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili zapisnik 6. seje Sveta KS Homec - 

Nožice. 

 

2. Problematika kopičenja smeti na ekoloških otokih, ki tja ne sodijo in kazijo ter 

onesnažujejo okolje 

 

Član sveta KS je meseca avgusta poslal pobudo, da bi se na prihajajoči seji Sveta KS Homec 

– Nožice dotaknili teme o ekološkem otoku v Homcu, ki se nahaja v neposredni bližini 

rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici. Član sveta KS  je večkrat na ekološkem otoku zaznal, 

da poleg primernih odpadkov na to zbirališče romajo tudi drugi odpadki – iztrošene sedežne 

garniture, gradbeni material in drugi neprimerni odpadki. Poleg neprimernega odlaganja, pa 

zabojnike praznijo posamezniki, ki za seboj puščajo pravo razdejanje. O problemu je 

predsednik KS Homec – Nožice govoril z odgovornimi osebami za to tematiko na JKP 

Prodnik. Povedali so, da se s težavo srečujejo po celotni občini Domžale. Da bi se tovrstne 

težave odpravile so podali dva predloga, in sicer: 

- Ekološki otok bi se lahko premaknil na bolj vidno (v temi osvetljeno) mesto, vendar bi 

morala KS Homec – Nožice zagotoviti nadomestno zemljišče z dovoljenjem lastnika 

zemljišča 

- Ekološki otok lahko odstranijo. 

Člani sveta s predlogoma niso bili najbolj zadovoljni. Na seji so sami podali druga dva 

predloga, in sicer prvi, da bi se postavile nadzorne kamere z napisom, da je ekološki otok pod 

videonadzorom. Predsednik KS je povedal, da ta opcija ni primerna, saj bi morali vzpostaviti 

sistem nadzora v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in njim podobnim, saj so 

lahko izredno hitro kršene osnovne pravice državljanom. Drugi predlog je bil, da bi se na 

ekološki otok postavila tabla z napisom, da je neposredno okolje ekološkega otoka 

nadzorovano s strani vseh očividcev, saj lahko kršitve neprimernega odlaganja (ali praznjenja) 

ekoloških otokov anonimno prijavijo. O problematiki pa je potrebno obvestiti tudi vse 

krajane. Obvestilo bi se podalo v naslednjo številko Glasila Vaščan, kjer bi bilo zapisano na 

kakšen način vaščani lahko postopajo v primeru, da vidijo kršitelja. Očividci bi morali podati 

prijavo o vozilu (registrsko številko), točen kraj in čas kršitve. 

 

Sklep št. 2 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da bi na ekološki otok JKP Prodnik  

postavil tabla, da je neprimerno odlaganje odpadkov kaznovano in da so možne 

anonimne prijave kršiteljev s strani vseh očividcev. 

 

Sklep št. 3 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da se obvestilo o morebitni anonimni 

prijavi kršiteljev poda v naslednji številki Glasila Vaščan. 
 

3. Izid glasila Vaščan in finančno stanje glasila 

 

Pred poletno objavo Glasila Vaščan se je predsednik KS Homec – Nožice dogovoril z 

urednikom in določenimi člani uredniškega odbora glasila, da bi se sestali s predsednikom KS 

Preserje o morebitnem sodelovanju pri pripravi glasila Vaščan. Urednik in uredniški odbor se 



je s tem strinjal. 10. maja se naj bi osebe sestale na sestanku, da bi se dogovorili o 

sodelovanju, vendar se predsednik KS Preserje žal sestanka ni udeležil. 

 

Prihodki poletne številke glasila Vaščan, dobljeni s sponzorskimi sredstvi je bilo XXX EUR, 

celoten strošek izdaje 650 izvodov glasila pa XXXX EUR, kar pomeni, da je KS Homec – 

Nožice dodala dobrih XXX EUR. 

 

Člani sveta KS so podali nekaj svežih predlogov za popestritev naslednje številke glasila 

Vaščan, in sicer ozaveščanje krajanov o ekoloških otokih in morebitne kršitve neprimernega 

odlaganja, naši krajani v tujini, kaj menijo o našem kraju tuji gosti ipd.  

 

Sklep št. 4 - Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS Homec – Nožice 

sofinancirala tudi decembrsko številko Vaščana. 

 

4. Predvidene investicije v Krajevne skupnosti Homec - Nožice s strani Občine 

Domžale 

 

KS Homec – Nožice nima lastnih finančnih sredstev, s katerimi bi lahko samostojno 

financirala investicije, zato je popolnoma odvisna od Občine Domžale. Andrej Repanšek in 

Marjeta Rode sta pripravila predloge investicij, ki bi se lahko uvrstile v proračun 2017 – 2018 

v Občini Domžale. Predloge investicij so na seji KS Homec – Nožice pregledali. Predlogi 

investicij se nahajajo kot priloga k zapisniku te seje. 

 

Predsednik je izpostavil še naslednje investicije, ki se naj bi začele že v tekočem letu: 

- Strešne kritine na mrliški vežici 

- Vzdrževanje ceste v Nožicah 

- Most med Homcem in Radomljami 

 

Člani sveta so predlagali, da bi bilo potrebno zaradi večje varnosti in preglednosti na 

določenih križiščih v Homcu in Nožicah postaviti ogledala. Problem bi lahko nastal, da bi 

krajani nato želeli, da bi se ogledalo postavilo na »vsakem vogalu«. Za postavitev ogledal se 

potrebuje soglasje lastnikov zemljišč, kjer bi bili postavljeni, s tem pa bi bili povezani tudi 

dodatni stroški. Trenutno se bo zaprosilo za ogledala le v Nožicah (glej prilogo). 

 

5. Izlet Krajevne skupnosti Homec - Nožice v Prekmurje 

 

Izlet KS Homec - Nožice bo potekal 1. oktobra 2016, ki ga bo vodil Janez Marolt. Krajani si 

bodo ogledali tokrat ogledali določene predele Lendave. Odhod bo izpred Gasilskega doma 

Homec ob 7. uri, prihod pa okoli 20. ure. Stroške avtobusnega prevoza in pijače bo krila KS 

Homec - Nožice. Tudi tokrat se  informativni letaki za izlet niso pripravili, saj je zanimanje s 

strani vaščanov že tako dovolj visoko. 

 

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

stroške avtobusnega prevoza in pijače. 

 

6. Zmanjšanje dotacije za delovanje Krajevne skupnosti Homec - Nožice s strani 

Občine Domžale 

 

KS Homec – Nožice se je v poletnih mesecih znižala mesečna dotacija za približno eno 

tretjino, ki jo prejme s strani Občine Domžale. Pred znižanjem prejema dotacije KS ni prejela 



uradnega dopisa s strani Občine Domžale. Predsednik KS Homec – Nožice se je zato 

pozanimal na Občini Domžale kaj je posledica znižanja dotacij. Uradnega odgovor ni takrat 

prejel. Uradni dopis so KS prejele šele 6. septembra, ki pravi: »Na 14. seji OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE DOMŽALE, ki je bila v ČETRTEK, 16. junija 2016, ob 16. uri, v sejni 

dvorani Občine Domžale je bil Obravnavan in sprejet Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Domžale za leto 2016. S sprejetjem  Odloka o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Domžale za leto 2016 so se letna sredstva na proračunski postavki 062100 - 

Sredstva za redno dejavnost KS, katera so namenjena Krajevnim skupnostim zmanjšala na 

letni ravni iz 225.000 € na 200.000 €.« Članom sveta KS Homec – Nožice se zdi previsoko 

znižanje mesečne dotacije namenjene naši KS glede na znižanje sredstev namenjenim 

krajevnim skupnostim na letni ravni. O samem znižanju dotacije se je po njihovem mnenju 

potrebno dodatno pozanimati na Občini Domžale in jih zaprositi, da pripravijo obrazložitev 

»ključa« znižanja dotacije. 

 

Sklep št. 6 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da se bo o znižanju dotacij na Občini 

Domžale pozanimal član sveta KS Gregor Goriup. 
 

7. Proslava ob dnevu državnosti 

 

Predsednik je sporočil rezultate 2. Dopisne seje, ki se je nanašala ravno na izvedbo proslave 

ob dnevu državnosti. Proslava ob dnevu državnosti je potekala 24. 06. 2016 z začetkom ob 

20. uri s Sveto mašo za domovino v kapeli Sv. Križa na Homcu, kateri je sledila slavnostna 

prireditev in simbolično kresovanje na homškem hribu. KS Preserje in KS Homec – Nožice 

sta si, tako kot že nekaj let zapored, razdelili stroške pogostitve - KS Homec – Nožice je 

nosila stroške potice in piškotov, KS Preserje pa stroške pijače. 

 

8. Razno 

  

KS Homec – Nožice plačuje čistilko za čiščenje gasilskega doma. Glede na neprestano 

nižanje finančnih sredstev je žal potrebno stroške na tem delu znižati. Letni strošek plačila 

čistilke je približno XXXX EUR. KS Homec – Nožice kupuje čistila, toaletni papir, papirnate 

brisače in drug material, ki se potrebuje za čiščenju. Prostore, ki se čistijo v večji meri 

uporabljajo tudi gasilci. Predsednik je predlagal, da je stroške čistilke potrebno znižati. Podal 

je dva predloga, in sicer: 

- čistilko se naroči samo po potrebi in se prostori gasilskega doma ne čistijo tedensko ali 

- da del stroškov čiščenja prevzamejo gasilci in se čisti še vedno enkrat tedensko. 

 

Sklep št. 6 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da se pošlje uradni dopis PGD 

Homec, če so pripravljeni plačevati polovico stroškov čiščenja. 

 

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 bodo 

nakazali. 

 

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

Finančna sredstva bo čebelarska družina potrebovala za izvedbo izobraževalnega, 

okoljevarstvenega in selekcijskega programa v letu 2016. 



 

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

namenili XXX evrov finančne pomoči za namen izvedbe okoljevarstvenega programa. 

 

 

Seja Sveta KS Homec - Nožice se je končala ob 20.30 uri. 

 

 

 

Zabeležila: Irena Rode                                                     Predsednik Sveta KS Homec - Nožice 

                     Andrej Repanšek 

 

 

  

 

 


