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ZAPISNIK  

 

 

8. seja Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice  

 

 

Datum seje: 12. december 2016 

 

 

Vabljeni člani Sveta KS 

 

Prisotni: Andrej Repanšek, Marta Burja, Matjaž Zajc, Franci Žulič, Lucija Šarc, 

Gregor Goriup in tajnica Irena Rode. Odsotna: Marta Trček. 

 

 

Predlagani dnevni red: 
 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 7. seje Sveta Krajevne skupnosti Homec – Nožice 

 

2. Pregled finančnega plana za leto 2017 in 2018 

 

3. Odlok o dodeljevanju sredstev organizacijam, društvom ipd. v KS Homec – Nožice s 

strani Občine Domžale 

 

4. Izid decembrske številke glasila Vaščan 

 

5. Izlet Krajevne skupnosti Homec - Nožice v Prekmurje 

 

6. Pregled prošenj 

 

7. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

predlog dnevnega reda 7. seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 7. seje sveta KS Homec – Nožice 

 

Predsednik je prebral sklepe zapisnika 7. seje Sveta KS.  

 

Izpostavil je, da se je pozanimal na JKP Prodnik glede postavitve tabel zaradi neprimernega 

odlaganja odpadkov na ekoloških otokih. Povedali so mu, da je v Občini Domžale kar nekaj 

ekoloških otokov, ki se soočajo z enako problematiko. S predlogom o postavitvi table so se 

strinjali. Prav tako so se strinjali o možni anonimni prijavi oseb, ki neprimerno odlagajo 

odpadke. Očividci lahko osebo (oziroma registrsko številko vozila), ki neprimerno odlaga 

odpadke anonimno prijavijo predsedniku KS Homec – Nožice ali pa neposredno JKP 

Prodniku. Osebo bi najprej na nevsiljiv in prijazen način kontaktirali in obvestili o bolj 

primernem odlagališču za odpadke. 

 

Mrliške vežice na Homcu še ne bodo začeli adaptirati v letu 2016, ampak naslednje leto. 

Pogodbe z izvajalci pa so že podpisane. Predvidena investicija v naslednjem letu sta streha in 

tlaki. 

 

Most, ki povezuje Homec z Radomljami bodo predvidoma obnovili v naslednjem letu. 

 

Gregor Goriup se je pozanimal na Občini Domžale o znižanju sredstev krajevnim skupnostim. 

V letu 2016 je prišlo do napake pri realizaciji proračuna, zato so naredili poračun znižanja 

sredstev za pretekle mesece. Z letom 2017 bodo dotacije zopet višje. 

 

Sklep št. 1 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili zapisnik 7. seje Sveta KS Homec - 

Nožice. 

 

2. Pregled finančnega plana za leto 2017 in 2018 

 

Predsednik je predstavil finančni plan za leti 2017 in 2018 po posameznih prihodkovnih in 

stroškovnih postavkah. Finančni plan za naslednji dve leti se ni bistveno spremenil od 

realiziranega poslovanja tekočega leta. 

 

Sklep št. 2 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili finančni plan za leti 2017 in 2018. 

 

3. Odlok o dodeljevanju sredstev organizacijam, društvom ipd. v KS Homec – 

Nožice s strani Občine Domžale 

 

Predsednik je prebral zapis srečanja župana in občine uprave s predsedniki KS, ki je potekalo 

30. novembra 2016. Glavnina razprave je potekala v povezavi s financiranjem KS in 

subvencioniranjem krajevnih društev. Nekatera društva (in ostale organizacije), ki so 

financirana s strani Občine Domžale prejemajo donacije tudi s strani krajevnih skupnosti. To 

pa pomeni, da prihaja do dvojnega financiranja iz občinskega proračuna. Krajevne skupnosti 

ne smejo podeljevati finančnih sredstev društvom (in ostalim organizacijam), ki se 

financiranje  s strani Občine Domžale, kot tudi  gospodarskih družb, javnih zavodov, javnih 

podjetij in verskih ustanov. 

 



Gregor Goriup je predlagal, da naj potencialni prejemniki finančnih sredstev KS Homec – 

Nožice podpišejo izjavo, da niso dobili donacij iz proračunskih sredstev. S tem bi društva (in 

ostale organizacije) nosile odgovornost v primeru dvojnega financiranja iz občinskega 

proračuna, saj KS Homec – Nožice nad njihovim financiranjem nima pregleda. V primeru, da 

bi se v prihodnosti ugotovile nepravilnosti zaradi dvojnega financiranja bi bila društva dolžna 

vrniti finančna sredstva KS Homec – Nožice. 

  

4. Izid decembrske številke glasila Vaščan 

 

Krajevno glasilo Vaščan bo tradicionalno izšlo pred božično – novoletnimi prazniki. Uredniki 

in uredniški odbor že pripravljajo vsebine. Prav tako pa tudi predsednik novači domače 

podjetniki za morebiten zakup oglasnega prostora v glasilu. Predvidena naklada glasila 

Vaščan je 650 izvodov. Vaški fantje bodo glasilo raznesli po domovih. 

 

Sklep št. 3 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS financirala novo številko 

glasila Vaščan. 

 

5. Izlet Krajevne skupnosti Homec - Nožice v Prekmurje 

 

Izlet KS Homec - Nožice je potekalo 1. oktobra 2016 pod vodstvom Janeza Marolta. Krajani 

so si ogledali lepote Prekmurja. Tudi za letošnji izlet se niso pripravili informativni letaki, saj 

je bilo povpraševanje s strani vaščanov izredno visoko. Kljub temu pa je predsednik KS 

predlagal, da bi se najava o naslednjem izletu zabeležila v junijski številki Vaščana. 

 

6. Pregled prošenj 

 

KD Jože Gostič je poslalo prošnjo za finančno pomoč pri izvedbi Miklavževanja, ki je 

potekalo 05. decembra. Zaradi financiranja dogodka iz občinskega proračuna leto KS Homec 

– Nožice ne more sodelovati na dogodku kot soorganizator. 

 

7. Razno 

 

Predsednik je govoril z gasilci o delu in stroških čistilke. Strinjajo se, da je čiščenje potrebno, 

vendar pa da trenutno ne morejo nositi stroškov čiščenja, saj varčujejo za novo vozilo. 

Predsednik je podal predlog, da bi čistilki po novem letu sporočil, da se mora njeno število ur 

prepoloviti, saj je stroške podjemne pogodbe trenutno previsok. Predlagal ji bo, da naj na 

teden opravi 5 ur čiščenja. Člani sveta so podali tudi predlog, da bi ostalim društvom, ki 

uporabljajo prostore gasilskega doma za izvajanje svojih dejavnosti, da naj počistijo za seboj. 

Navsezadnje prostore koristijo popolnoma brezplačno in bi bilo to najmanj kar lahko storijo 

za skupno dobro. S tem bi se lahko posledično zmanjšal obseg dela čistilke. 

 

Sklep št. 4 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da se naj število ur čistilke po novem 

letu omeji na 5 ur. 

 

Sklep št. 5 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da je potrebno društvom in ostalim 

uporabnikom prostorov v gasilskem domu poslati uradni dopis, da morajo po uporabi 

prostore za seboj počistiti.  

 

Na predsednika KS se je obrnil podjetnik, če bi bilo možno v stari osnovni šolo na Homcu 

najeti poslovne prostore. En poslovni prostor v izmeri 50m2 je trenutno prazen. Da bi imela 



zainteresirana javnost enake možnosti za morebitni najem poslovnega prostora je prav, da se 

jo o tem javno obvesti.  

 

Sklep št. 6 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da je potrebno na oglasno desko KS 

dati javno obvestilo o praznem poslovnem prostoru, ki se daje v najem. Zainteresirana 

javnost bo lahko tako oddala prijavo za morebitni najem poslovnega prostora. 

 

 

 

Seja Sveta KS Homec - Nožice se je končala ob 19.30 uri. 

 

 

 

Zabeležila: Irena Rode                                                     Predsednik Sveta KS Homec - Nožice 

                     Andrej Repanšek 

 


