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

predlog dnevnega reda 10. seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Predno so se člani sveta posvetili 11. seji so obravnavali še zapisnik izredne seje, ki je 

potekala 4. 12. 2017 na temo izgradnje novega odseka rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici. 

Odgovor krajanom se bo posredoval po današnji seji. 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 10. seje sveta KS Homec – Nožice 

 

Predsednik je prebral sklepe zapisnika 10. seje Sveta KS.  

 

Izpostavil je, da so stanovalci na Bolkovi 56 zadovoljni z novim najemnikom. Stanovalci in 

Roman Božič se bodo sestali, da se bodo dogovorili o novi sestavi ključa za obračun vode, saj 

bo imel Roman Božič novo dejavnost, ki bo zahtevala večjo porabo vode. Na sestanek bo 

povabljen tudi predsednik KS Homec – Nožice oziroma njegov namestnik. Roman Božič je 

nekoliko renoviral najete prostore. V prihodnosti bo najel tudi pisarno, ki jo bo uporabljal kot 

sprejemno pisarno. Izrazil je željo, da bi spremenili vetrolov. Predsednik KS se je s 

predlogom strinjal, le opozoril ga je, da mora paziti, sprememba ne bo ovirala prehoda v 

prostore Športnega društva Homec in KD Jože Gostič. 

 

Marinko si je premislil glede najema garaže na naslovu Bolkova 56, saj se mu konstrukcija 

garaže ne zdi dovolj varna z vidika vlomov. Tako garaža ostaja prazna. Morda jo bodo 

uporabili gasilci v primeru, da bi potrebovali v posameznih situacijah za spravilo klopi in 

druge opreme (na primer ob volitvah, veselici ipd.).  

 

Sklep št. 1 – Člani Sveta KS so soglasno potrdili zapisnik 10. seje Sveta KS Homec - 

Nožice. 

 

2. Poročilo inventurne komisije za leto 2017 

 

Poročilo inventurne komisije je predstavila predsednice inventurne komisije Lucija Šarc. 

Popis sredstev je inventurna komisija izvedla 5. februarja 2018 in jo zaključila v enem dnevu. 

Inventurna komisija je pregledala inventurni izpis osnovnih sredstev, stanja na transakcijskem 

računu – na dan 31.12.2017 je bilo XXXX,XX €, seznam odprtih postavk do kupcev – 

terjatve do kupcev so znašale XXXX,XX € in seznam odprtih postavk obveznosti do 

dobaviteljev – obveznosti do dobaviteljev so znašale XXXX,XX €.  

 

Terjatev do kupcev so bile na dan 31.12.2017 dokaj visoke. Terjatve v najvišjem znesku so 

izkazane do najemnikov grobov iz preteklih let v skupni višini XXXX,XX 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 

31.12.2017  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 2017 

 

Predsednik KS je predstavila realizacijo poslovanja KS za leto 2017. 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 12.452,84 EUR, dejanski odhodki pa 13.117,45 EUR. To pomeni, da je v letu 

2017 KS Homec – Nožice ustvarila presežek odhodkov nad prihodki v višini 664,61 EUR. 

 

Sklep št. 4 – Člani sveta KS so soglasno potrdili Zaključni račun za leto 2017. 

 

4. Čistilna akcija 07. 04. 2018 

 

Čistilna akcija v letošnjem letu na območju Homca in Nožic ni potekala. 7. aprila so imeli 

osnovnošolci delovno soboto, v poslovilni vežici pa je ležal župnik Alojz Hostnik. KS Homec 

– Nožice je na Občini Domžale prosila ali bi bilo možno, da bi datum prestavili, saj udeležba 

krajanov zaradi omenjenih dogodkov ne bi bila dovolj obiskana. Občina Domžale datuma ni 

želela prestaviti, v primeru, da bi KS Homec – Nožice na lastno pest prestavila datum pa bi 

morala KS stroške JKP Prodnika nositi sama. 

 

5. 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 XXXX,XX EUR, s strani podjetnikov in občine je bilo kritih XXXX 

EUR, kar pomeni, da je KS krila XXX,XX EUR. 

 

Nova številka glasila Vaščan bo izšla pred 25. junijem 2018. Glavni urednik še naprej ostaja 

Miha Ulčar. Predlagana naklada glasila Vačan je 650 izvodov. 

 

Sklep št. 5 – 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. 

 

6. Proslava ob Dnevu državnosti 

 

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

bo potekala 24. 06. 2018. KS Homec-Nožice in KS Preserje pomagata pri organizaciji in 

realizaciji praznovanja dneva državnosti. Za letošnjo proslavo je KS Homec – Nožice 

zadolžena za nakup peciva.  

 

Sklep št. 6 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS Homec – Nožice poskrbela 

za pecivo na praznovanju dneva državnosti. 

 

7. Jesenski izlet Krajevne skupnosti Homec – Nožice 

 

Jesenski izlet bi bil tokrat bližnje našim krajanom, in sicer ogled Kranja in Protokolarnega 

objekta Brdo. Izlet bo potekal zadnji vikend v septembru ali prvi vikend v oktobru. 

Predsednik KS je predlagal, da bi tudi za letošnji izlet, tako kot vsa prejšnja leta, KS krila 

strošek avtobusa in malice. 

 



Sklep št. 7 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da naj KS Homec – Nožice krije 

stroške avtobusa in malice jesenskega izleta. 

 

8. Občinske volitve 2018 

 

V nedeljo 18. novembra 2018 bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah 

izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov krajevnih skupnosti. Predsednik KS 

Homec – Nožice je člane sveta seznanil, da naslednji mandat ne bo kandidiral za člana sveta 

KS. Predlagal je, da naj tokratni člani sveta KS razmislijo ali bi se ponovno prijavili med 

kandidate, saj je prepričan, da je trenutna sestava sveta KS Homec – Nožice uspešna pri 

svojem poslanstvu. Seznam kandidatov bo potrebno oddati do septembra. 

 

Volišča bodo morala biti dostopna invalidnim osebam, zato bodo lokalne volitve potekale v 

garaži GD Homec. 

 

9. Podelitev nagrade Občine Domžale 

 

19. aprila je Občina Domžale praznovala 66 let odkar so bile Domžale razglašene za mestno 

občino. Ob prazniku je potekala slavnostna seja, kjer so se podelila občinska priznanja in 

nagrade najbolj zasluženim občankam in občanom ter organizacijam v Občini Domžale. KS 

Homec – Nožice je na razpis prijavila KD Jože Gostič. Prejeli so srebrno za 25-letno uspešno 

delovanje. 

 

10. Nakup tiskalnika 

 

Obstoječi tiskalnik, ki se je kupil leta 2011, se je nepopravljivo pokvaril. Zaradi narave dela 

tajnice je tiskalnik nujno potreben za delo.  

 

Sklep št. 8 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da se kupi nov tiskalnik. 

 

11. Razno 

 

Pelikan bar, Romana Plevel s.p. je prosila za soglasje za podaljšanje obratovalnega časa. 

 

Sklep št. 9 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da se prošnji o podaljšanju 

obratovalnega časa ugodi. 

 

Društvo Šola zdravja Radomlje se je obrnila na KS s prošnjo za pomoč pri organizaciji 

dogodka. Ker je v društvo vključenih kar nekaj naših krajanov se je predsednik KS Homec – 

Nožice odločil, da se za krije kosilo po končanem dogodku v restavraciji Pri Zlati Kaplji. 

Dogodka se je udeležil predsednik KS Homec – Nožice in so bili člani izredno veseli njegove 

udeležbe. Čez nekaj dni so tudi poslali zahvalo. 

 

Izšel je Bilten KD Jože Gostič z naslovom Kraj v času, ki je minil. Predsednik KS je 

predlagal, da bi jih kupili 25 – nekaj za arhiv in nekaj za krajane. 

 

Sklep št. 10 – Člani Sveta KS so se soglasno strinjali, da se kupi 25 izvodov omenjenega 

biltena. 

 



Spomenik v novem Homcu se je uredil, in sicer odstranil se je invazivni in strupen grm. Na 

novo so uredili in zasadili rastlinje ter potresli tla z lesovino. 

 

 

Zabeležila: Irena Rode                                                     Predsednik Sveta KS Homec - Nožice 

                     Andrej Repanšek 


