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ZAPISNIK  

 

 

10. seja Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice  

 

 

Datum seje: 27. 11. 2017 

 

 

Vabljeni člani Sveta KS 

 

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

Šarc, Franci Žulič in tajnica Irena Rode. Odsoten Gregor Goriup. 

 

Predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 9. seje Sveta Krajevne skupnosti Homec – Nožice 

 

2. Problematika ob gradnji pešpoti ob Kamniški Bistrici in predviden sestanek s krajani 

in občinsko službo 

 

3. Nov najemnik v prostorih na naslovu Bolkova ulica 54 

 

4. Sprememba ključa porabe vode na naslovu Bolkova ulica 54 

 

5. Imenovanje inventurne komisije KS Homec - Nožice 

 

6. Izdaja decembrskega glasila Vaščan 

 

7. Jesenski izlet Krajevne skupnosti Homec – Nožice 

 

8. Sodelovanje kot soorganizator na Miklavževanju 

 

9. Pregled prošenj 

 

10. Razno 

 

 

 



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

predlog dnevnega reda 9. seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 9. seje sveta KS Homec – Nožice 

 

Predsednik je prebral sklepe zapisnika 9. seje Sveta KS.  

 

Sklep št. 1 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili zapisnik 9. seje Sveta KS Homec - 

Nožice. 

 

2. Problematika ob gradnji pešpoti ob Kamniški Bistrici in predviden sestanek s 

krajani in občinsko službo 

 

Krajani, katerih hiše mejijo na breg Kamniške Bistrice v Homcu, so proti izgradnji 

rekreacijske poti, ki bo potekala izključno po parcelah, ki so v lasti Vodne skupnosti 

Republike Slovenije. Krajani, katerih hiše bodo najbolj izpostavljene rekreacijski poti, nimajo 

pravne podlage, da bi lahko nasprotovali izgradnji poti. Občina Domžale je dobila finančna 

sredstva, ki se morajo porabiti za točno določen projekt. Andrej  Repanšek in Marta Trček sta 

bila na pogovoru z občinskim uradnikom iz oddelka za investicije gospodom Obrezo. 

Seznanil ju je, da bodo uredili nasipine in nabrežine reke, in posledično poskušali rekreacijsko 

pot speljati čim bolj oddaljeno od hiš. Pripravljeni so tudi posaditi zelenje, da bi bile hiše 

nekoliko skrite. 

 

Člani sveta se tekom seje niso opredelili svojega mnenja, saj niso stranka v postopku ali 

investitorji.  

 

Krajevna skupnost Homec – Nožice in občinski uradniki se bodo sestali v sredo, 29.11.2017, 

z namenom, da bi se pogovorili in seznanili z obstoječo situacijo in našli skupni konsenz. 

 

3. Nov najemnik v prostorih na naslovu Bolkova ulica 54 

 

Biro B d.o.o. je prekinil najemno pogodbo in se je izselil iz prostorov konec meseca maja. 

Dogovor med njim in KS Homec – Nožice je bil, da priključke in opremo, ki jih je tekom 

najemniškega obdobja sam inštaliral in monitiral za gretje in elektro inštalacije, KS Homec – 

Nožice od njega odkupi. Nov najemnik se Roman Božič s.p. se trenutno ukvarja z likanjem 

tekstilnih izdelkov, čez čas pa bo dejavnost širil na pranje tekstila. Za stroške elektrike in 

komunale se za Športno društvo Homec in KD Jože Gostič nič ne spremeni. Stroške bo 

plačeval najemnik Roman Božič s.p. (enak dogovor je bil tudi s prejšnjim najemnikom). 

 

4. Sprememba ključa porabe vode na naslovu Bolkova ulica 54 

 

Nov najemnik bo imel čez čas po njegovi oceni bistveno višjo porabo vode kot v letošnjem 

letu zaradi narave njegove dejavnosti. Poleg likalnice bo imel tudi pralnico perila. Zaradi višje 

porabe vode bo potrebno spremeniti sestavo ključa za delitev porabe vode. 

 

Sklep št. 2 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da se bo naredila sprememba ključa 

za delitev porabe vode, ko bo Roman Božič s.p. začel z opravljanjem dejavnosti pralnice. 

 

5. Imenovanje inventurne komisije KS Homec - Nožice 

 



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. 3 - 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 2017. 

 

6. Izdaja decembrskega glasila Vaščan 

 

Strošek junijske številke Vaščana je bila xxxx,xx EUR, s strani podjetnikov in občine je bilo 

kritih xxx EUR, kar pomeni, da je KS krila razliko v višini xxx,xx EUR. 

 

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

Ulčar je sporočil, da je že kar nekaj prispevkov pripravljenih. Predlagana naklada glasila 

Vačan je 650 izvodov. 

 

Sklep št. 4 – 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. 

 

7. Jesenski izlet Krajevne skupnosti Homec – Nožice 

 

Jesenski izlet KS Homec – Nožice je krajane popeljal v štajerski konec. Izletniki so si ogledali 

Ipavčevo domačijo, Šentjur pri Celju in tamkajšnjo cerkev, Železničarski muzej, Sladko goro 

in tamkajšnjo cerkev, grad Podsredo. Izlet je vodil dr. Janez Marolt. Celoten strošek izleta je 

bil za KS Homec – Nožice približno 430 EUR.  

 

8. Sodelovanje kot soorganizator na Miklavževanju 

 

KD Jože Gostič so poslali prošnjo za sodelovanje oziroma finančno pomoč pri izvedbi 

Miklavževanja. Na prireditvi bi bili omenjeni kot soorganizator. Društvo ne bo prejelo 

nobenih finančnih sredstev s strani Občine Domžale. Ker gre pri izvedbi za visok finančni 

izdatek bi KS Homec – Nožice lahko pomagala pri nakupu daril za naše najmlajše. KS 

Homec – Nožice bi kupila knjigice »Zakaj nimaš obraza« in darilne vrečke. 

 

Sklep št. 5 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali (Marta Trček se je vzdržala 

glasovanja), da bi letos pomagali pri izvedbi Miklavževanja z nakupom knjigic v 

vrednosti 260 EUR. 

 

9. Pregled prošenj 

 

Prebivalci ob lokalni cesti proti železniški postaji želijo, da bi se izboljšala prometna varnost 

udeležencev v prometu. Lokalna cesta je ozka in s svojimi tehničnimi elementi ne izpolnjuje 

zahtev, ki bi udeležencem prometa zagotavljala varnost. Prošnjo o ureditvi ceste je bilo 

poslano tudi na Občino Domžale. 

 



Sklep št. 6 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo prošnja vaščanov vključena v 

program investicij, ki bo predstavljen Občini Domžale v naslednjem letu. 

 

KD Jože Gostič so poslali prošnjo za sodelovanje oziroma finančno pomoč pri izvedbi 

slavnostnega koncerta in otvoritve razstave »Naš kraj v času, ki je minil«. Prireditev bo 

posvečena 100-letnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka, 110-letnici zaletka prosvetne 

dejavnosti na Homcu in v Šmarci in 100-letnici izgradnje nekdanjega prosvetnega doma na 

Homcu. Ob tej priložnosti bo izšel katalog - zbornik razstave. 

  

Sklep št. 7 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali (Marta Trček se je vzdržala 

glasovanja), da bi pomagali pri kritju stroškov tiska kataloga – zbornika razstave v 

višini 300 EUR. 

 

10. Razno 

 

Med PGD Homec in KS Homec - Nožice je dogovor, da mora KS vsako leto kupiti 750 litrov 

kurilnega olja za ogrevanje gasilskega doma, v katerih ima svoje prostore. Zadnji nakup 

kurilnega olja je KS opravila februarja 2015. Predsednik je predlagal, da bi kupili 1600 litrov 

kurilnega olja. 

 

Sklep št. 8 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bodo kupili 1600 litrov kurilnega 

olja, kar bo zadostovalo za dve kurilni sezoni. 

 

Ob stari šoli v Homcu je manjša garaža, v kateri je imel najemnik Biro B d.o.o. svoje vozilo. 

Ker je garaža trenutno prazna bi jo Marinko s.p. vzel v najem. Do sedaj je okolico stare šole 

urejalo Športno društvo Homec (košnja trave, odvoz smeti), vendar pa zaradi pomanjkanja 

časa člani ne utegnejo skrbeti za okolico. Z Marinkom bi se dogovorili, da bi za protiuslugo 

(za najem garaže) skrbel za košnjo trave in odvoz smeti. Z njim bi se sklenila pogodba, v 

kateri bi bilo opredeljeno, da namesto plačila najemnine bi skrbel za urejanje okolico stare 

šole. 

 

Sklep št. 9 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bi bilo smiselno podpisati 

pogodbo z Marinkom, ki bi opredeljevala, da bi namesto plačila najemnine skrbel za 

urejenost neposredne okolice stare šole. 

 

Dan državnosti je bil prijeten dogodek. Mengeški pevci so poskrbeli za glasbeno popestritev. 

Stroške pogostitve smo si delili s KS Preserje. 

 

Otvoritev brvi v Homcu je bilo prijetno druženje, katerega se je udeležilo veliko krajanov 

neposrednih krajevnih skupnosti. KS Homec – Nožice smo poskrbeli za pijačo (strošek visok 

približno 204 EUR), KS Radomlje pa za pecivo. 

 

 

 

Seja Sveta KS Homec - Nožice se je končala ob 19.15 uri. Neformalni del se je nadaljeval na 

novoletni pogostitvi. 

 

 

Zabeležila: Irena Rode                                                     Predsednik Sveta KS Homec - Nožice 

                     Andrej Repanšek 


