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ZAPISNIK  

 

 

9. seja Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice  

 

 

Datum seje: 21. marec 2017 

 

 

Vabljeni člani Sveta KS 

 

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

Goriup in tajnica Irena Rode. Odsotna: Matjaž Zajc in Lucija Šarc. 

 

 

Predlagani dnevni red: 

 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 8. seje Sveta Krajevne skupnosti Homec – Nožice 

 

2. Poročilo inventurne komisije za leto 2016 

 

3. Sprejem Zaključnega računa za leto 2016 

 

4. Investicijska in vzdrževalna dela v KS Homec – Nožice 

 

5. Odpoved najemne pogodbe Biro B d.o.o. 

 

6. Čistilna akcija 01. 04. 2017 

 

7. Izdaja glasila Vaščan 

 

8. Proslava ob Dnevu državnosti 

 

9. Jesenski izlet Krajevne skupnosti Homec - Nožice 

 

10. Pregled prošenj 

 

11. Razno 



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

predlog dnevnega reda 8. seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 8. seje sveta KS Homec – Nožice 

 

Predsednik je prebral sklepe zapisnika 8. seje Sveta KS.  

 

Sklep št. 1 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili zapisnik 8. seje Sveta KS Homec - 

Nožice. 

 

2. Poročilo inventurne komisije za leto 2016 

 

Poročilo inventurne komisije je predstavil predsednik KS, zaradi odsotnosti predsednice 

inventurne komisije Lucije Šarc. Popis sredstev je inventurna komisija izvedla 15. februarja 

2017 in jo zaključila v enem dnevu. Inventurna komisija je pregledala inventurni izpis 

osnovnih sredstev, stanja na transakcijskem računu – na dan 31.12.2016 je bilo XXXX €, 

seznam odprtih postavk do kupcev – terjatve do kupcev so znašale XXXXXX € in seznam 

odprtih postavk obveznosti do dobaviteljev – obveznosti do dobaviteljev so znašale 

XXXXXX €.  

 

Terjatev do kupcev so bile na dan 31.12.2016 dokaj visoke. Terjatve v najvišjem znesku so 

izkazane do najemnikov grobov iz preteklih let v skupni višini XXXXXX EUR. Gre za 

terjatve, ki jih KS Homec – Nožice ne bo izterjala, saj gre za nizke zneske po posameznih 

računih, po drugi strani pa KS ni več lastnik grobišč in bi zato moral skupaj s prevzemom 

zemljišča prevzeti tudi terjatve nov lastnik – JKP Prodnik. 

 

Sklep št. 2 – Člani sveta KS so bili ustrezno obveščeni o inventurnem stanju na dan 

31.12.2016  in so soglasno potrdili poročilo inventurne komisije. 

 

Sklep št. 3 – Člani sveta KS so se soglasno odločili, da bi bilo potrebno zapadle terjatve 

do najemnikov grobov odpisati, saj ni smiselno, da se jih vodi v bilanci stanja, saj ne 

bodo nikoli poplačane. 

 

3. Sprejem Zaključnega računa za leto 2016 

 

Predsednik KS je predstavila realizacijo poslovanja KS za leto 2016. Skupaj s člani sveta so 

pregledali posamezne postavke prihodkov in odhodkov. Dejanski prihodki in odhodki so se 

gibali v  načrtovanih višinah, v določenih odstopanjih po posameznih postavkah. Dejanski 

prihodki so bili 11.973,59 EUR, dejanski odhodki pa 11.707,48 EUR. To pomeni, da je v letu 

2016 KS Homec – Nožice ustvarila presežek v višini 266,11 EUR. 

 

Sklep št. 4 – Člani sveta KS so soglasno potrdili Zaključni račun za leto 2016. 

 

4. Investicijska in vzdrževalna dela v KS Homec – Nožice 

 

Mrliški vežici so začeli adaptirati decembra lanskega leta. Mrliški vežici so popolnoma 

renovirali – ostalo je le pohištvo v kuhinjici. Na zunanjem delu vežic so ploščice zavrgli in 

celotno zunanje področje zalili z betonom ter dodali zunanjo razsvetljavo. V letošnjem letu je 

načrtovana menjava strehe. 

 



Mlinska brv – nov most v Homcu. Star most so podrli in bodo naredili novega, ki bo nekoliko 

širši – za morebitne intervencije reševalnih vozil. Zaključek postavitve novega mostu je 

predvidena v mesecu juniju. Ob slavnostni otvoritvi se predvideva tudi pogostitev 

udeležencev prireditve. 

 

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

in pijačo za predvideno slavnostno otvoritev mostu. 

 

V naši KS pa je potrebno urediti razsvetljavo na Vaški poti (v delu, kjer je veterinarska 

ambulanta Noe in večstanovanjski objekt). 

 

5. Odpoved najemne pogodbe Biro B d.o.o. 

 

Podjetje Biro B d.o.o. je odpovedalo najemno pogodbo. Najemnik bo v poslovnih prostorih 

do 30. aprila 2017. Najemnik je bil od leta 1993. V tem času je poslovni prostor adaptiral – 

uredil je električno napeljavo, razsvetljavo, poden, ogrevanje, centralno ogrevanje (električna 

peč, bakrena napeljava, 7 radiatorjev), ki jih je financiral sam. Pripravljeno ima tudi načrt za 

izvedbo plinske napeljave, ki bi jo izročil KS Homec - Nožice ali naslednjemu najemniku. V 

najemni pogodbi je zapisano, da mora najemnik prostor zapustiti v takšnemu stanju kot ga je 

pridobil. Direktor podjetja Biro B d.o.o. je podal predlog, da bi mu KS Homec – Nožice del 

sredstev povrnila v primeru, da bi celotno adaptacijo zapustil v takšnem stanju kot jo je uredil. 

Predlagal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Sklep št. 5 – Člani sveta KS so s štirimi glasovi glasovali za (Andrej Repanšek, Marta 

Trček, Marta Burja in Franci Žulič) in z enim glasom proti (Gregor Goriup) predlogu 

direktorja Biro B d.o.o. 

 

Ker najemna pogodba predvideva vrnitev objekta ob prekinitvi najemne pogodbe v prvotno 

stanje, bi bilo potrebno preveriti vse pisne dogovore, iz katerih mora jasno izhajati, kdo je 

investicije kril in ali je najemnik pridobil soglasje najemodajalca za opravljene investicije. Po 

mnenju člana sveta Gregorja Goriupa bi bilo potrebno narediti cenitev celotnih investicij, ki 

jih je skozi več let investiralo podjetje Biro B d.o.o. v poslovne prostore  in na tej podlagi 

pripraviti izhodišča za morebitno izplačilo. Stroške cenitve bi moral prevzeti najemojemalec. 

 

Prav tako bi bilo potrebno po njegovem mnenju v prihodnje aktivno upravljati z 

nepremičnino. V primeru, da bi iskali novega najemnika bi morali oglas za oddajo poslovnega 

prostora v najem objaviti v Uradnem listu. 

 

Predsednik KS Homec – Nožice je predlagal, da bi si člani sveta KS Homec – Nožice v 

mesecu maju ogledali poslovne prostore. 

 

6. Čistilna akcija 01. 04. 2017 

 

Občina Domžale je pobudnik čistilne akcije, ki jo bo v KS Homec – Nožice organizirala 

skupaj s KS Homec – Nožice, skavti, Športnim društvom Homec, Gasilskih društvom Homec 

in Kulturnim društvom Jože Gostič. Čistilna akcija bo potekala 1. aprila 2017. KS je 

pripravila informativne letake o poteku čistilne akcije, kateri se bodo pravočasno raznesli po 

vasi. Občina Domžale bo zagotovila vrečke, rokavice in zbiralnike smeti. Prejšnja leta je 

malico za pridne čistilce financirala Občina Domžale, kar pa za to leto še ni mogoče doreči. V 



primeru, da malice Občina Domžale ne bo pripravljena financirati, bo strošek prevzela KS 

Homec –Nožice, saj se spodobi, da se pridnim čistilcem zagotovi topel obrok in pijača. 

 

Sklep št. 6 – Člani sveta KS so soglasno strinjali, da bo malico in pijačo plačala KS 

Homec – Nožice v primeru, da jo ne bo financirala Občina Domžale. 

 

7. Izdaja glasila Vaščan 

 

Glasilo Vaščan je publikacija, ki povezuje skupnost. Gre za prijetno in lahkotno branje, ki ga 

vsi vaščani nestrpno pričakujejo ob začetku poletnih ali zimskih dni. Strošek decembrske 

številke Vaščana je bila 1.594,34 EUR, s strani podjetnikov in občine je bilo kritih 960 EUR, 

kar pomeni, da je KS krila 634,34 EUR. 

 

Nova številka glasila Vaščan bo izšla pred 25. junijem 2017. Glavni urednik je Miha Ulčar. 

Predlagana naklada glasila Vačan je 650 izvodov. V tokratni številki bo objavljeno vabilo za 

udeležbo na jesenskem izletu KS. 

 

Sklep št. 7 – 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. 

 

8. Proslava ob Dnevu državnosti 

 

KD Jože Gostič in KS Homec – Nožice bosta organizirali proslavo ob Dnevu državnosti, ki 

bo potekala 24. 06. 2017 z začetkom s Sveto mašo za domovino v kapeli Sv. Križa na Homcu, 

kateri bo sledil slavnostna prireditev. 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.  

 

Sklep št. 8 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS Homec – Nožice poskrbela 

za pijačo na praznovanju dneva državnosti. 

 

9. Jesenski izlet Krajevne skupnosti Homec – Nožice 

 

Točna destinacija letošnjega jesenskega izleta še ni določena. Vabilo na izlet bo objavljen v 

krajevnem glasilu Vaščan. Izlet bo potekla zadnji vikend septembra. KS bo tako kot vsako 

leto poskrbela za strošek avtobusa in malico. 

 

Sklep št. 9 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS Homec – Nožice krila 

strošek avtobusa in malice na jesenskem izletu. 

 

10. Pregled prošenj 

 

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. 10 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da finančna sredstva ne bomo 

nakazali. 

 

 



11. Razno 

/ 

 

Seja Sveta KS Homec - Nožice se je končala ob 20.15 uri. 

 

 

 

 

 

Zabeležila: Irena Rode                                                     Predsednik Sveta KS Homec - Nožice 

                     Andrej Repanšek 

 


