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Z A P I S N I K 
 

4. redne seje sveta KS  Izlake, ki je bila 23. 2. 2011, ob 19.00 uri, na sedežu 
Krajevne skupnosti Izlake. 
 
Prisotni: Borut Novšak, Zvonimir Ule, Urška Sodec Bedrač, Danilo Lipovšek,  
             Jožef Arh, Valentin Vrtačnik,  Marija Razpotnik, Irena Hudi, Marko Lebar 
Opravičeni: David Kralj, Rudi Bantan 
Neopravičeni: / 
Ostali: / 
 
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje, z dne 10. 1. 2011 
3. Potrditev zaključnega računa za leto 2010 
4. Določitev cen za oglase Izlaških novic 
5. Razno 

 
1. točka 

Predsednik je vse prisotne lepo pozdravil. Predlagal je potrditev predlaganega 
dnevnega reda. 
Svetniki  so predlagani dnevni red soglasno potrdili.  

 
2. točka 

Predsednik je članom sveta predlagal potrditev  zapisnika 3. redne seje sveta KS  
Izlake, ki je bila 10. 1. 2011. 
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 3. redne seje sveta KS  
Izlake, ki je bila 10. 1. 2011. 
  
 

3. točka 
Predsednik je svetnikom povedal, da je v letu 2010 ustvarjenih več prihodkov kot 
odhodkov, ob koncu leta je pozitivno stanje, kar je pohvalno. Za obrazložitev 
zaključnega poročila prosi poslovno sekretarko. Pred sejo sveta so svetniki prejeli 
pisno gradivo in celovit vpogled v zaključni račun KS Izlake za leto 2010. KS Izlake je 
poslovno leto končana s saldom:=26.269,33 EUR na dan 31. 12. 2010. KS Izlake je v 
letu 2010 vsa sredstva prejeta iz proračuna porabila za namene, kot jih ta določa. 
Presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz naslova izvirnih prihodkov v višini: 
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=15.673,00 EUR. Po razložitvi posamezni postavk v zaključnem računu je sledila 
splošna debata. Marko Lebar je predlagal pravno poizvedbo glede plačila 
nadomestila predsedniku, urejenega z najemno pogodbo. Splošno mnenje svetnikov 
je bilo, da mu nadomestilo vsekakor pripada. Irena Hudi, predsednica inventurne 
komisije, prebere poročilo inventurne komisije: 
Komisija je pregledala osnovna sredstva, ter predlagala odpis naslednjih osnovnih 
sredstev: 
 št. osnovnega sredstva: 14- PISALNI STROJ 
 št. osnovnega sredstva: 49- RADIOKASETOFON CROWN 
 št. osnovnega sredstva: 50- TV GORENJE MERCURY 51TTF 
 št. osnovnega sredstva: 51- TV GORENJE DIADEM 63 TTX 
 št. osnovnega sredstva: 55- TELEFAX PANASONIC IN ZAŠČITA 
 št. osnovnega sredstva: 65- STOL T2300 GAMA 6 KOM 
 št. osnovnega sredstva: 94- FOTELJ VRTILJAK 2 KOM 
 št. osnovnega sredstva: 97- TISKALNIK HAWLET 
 št. osnovnega sredstva: 99- FOTOKOPIRNI STROJ MINOLTA 
 št. osnovnega sredstva: 108- TIPKOVNICA CHERRY PR*29/31.8.1999 
 št. osnovnega sredstva: 112- MONITOR CLASIC 

Vsa osnovna sredstva so v skladu s seznamom osnovnih sredstev. Stanje osnovnih 
sredstev je identično seznamu. 
Predsednik je predlog Zaključnega računa KS Izlake za leto 201 dal na glasovanje, 
svetniki so soglasno sprejeli sklep: 
Zaključni račun KS Izlake za leto 2010 se sprejme. Odpišejo se osnovna 
sredstva: 
 št. osnovnega sredstva: 14- PISALNI STROJ 
 št. osnovnega sredstva: 49- RADIOKASETOFON CROWN 
 št. osnovnega sredstva: 50- TV GORENJE MERCURY 51TTF 
 št. osnovnega sredstva: 51- TV GORENJE DIADEM 63 TTX 
 št. osnovnega sredstva: 55- TELEFAX PANASONIC IN ZAŠČITA 
 št. osnovnega sredstva: 65- STOL T2300 GAMA 6 KOM 
 št. osnovnega sredstva: 94- FOTELJ VRTILJAK 2 KOM 
 št. osnovnega sredstva: 97- TISKALNIK HAWLET 
 št. osnovnega sredstva: 99- FOTOKOPIRNI STROJ MINOLTA 
 št. osnovnega sredstva: 108- TIPKOVNICA CHERRY PR*29/31.8.1999 
 št. osnovnega sredstva: 112- MONITOR CLASIC. 

 
Predsednik je predlagal, da se zaradi opravljanja povečanega obsega dela, določi 
plačilo obema zaposlenima v višini 20% od njune osnovne plače, v mesecih: marec, 
april in maj. Predlog je dal na glasovanje, svetniki so soglasno sprejeli sklep: 
Zaposlenima Tanji Bebar in Tonetu Slaparju se v mesecih: marec, april in maj 
zaradi opravljanja povečanega obsega dela, določi plačilo v višini 20% od 
njune osnovne plače. 
 

4. Točka 
Uredniški odbor Izlaških novic je za odgovorno urednico Izlaških novic predlagal 
Špelo Šikovec. Predlog je predsednik dal na glasovanje. Svetniki so glasovali in 
soglasno sprejeli sklep: Odgovorna urednica Izlaških novic je Špela Šikovec. 
 
Uredniški odbor Izlaških novic je prav tako Svetu KS predlagal cenik za oglase v 
Izlaških novicah. Cene naj bi ostale iste kot lansko leto in sicer (v EUR brez DDV): 
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Velikost oglasa    Cena (črno-belo)     Cena (barvno)  
Zadnja stran                                            165  
Cela stran A4                115                    132  
1/2 strani A4                   55                      72  
1/4 strani A4                   35                      39  
1/8 strani A4                   18                      25 

 
Po kratki razpravi je Marko Lebar Svetu predlagal nove cene (v EUR brez DDV): 
 

Velikost oglasa    Cena (črno-belo)     Cena (barvno)  
Zadnja stran                                            165  
Cela stran A4                115                    132  
1/2 strani A4                   60                      80  
1/4 strani A4                   40                      50  
1/8 strani A4                   30                      35 

 
Predsednik je dal oba predloga na glasovanje. Svetniki so glasovali in soglasno 
sprejeli sklep: 
Cene oglasov v 20. Izlaških novicah (v EUR brez DDV) so: 

Velikost oglasa    Cena (črno-belo)     Cena (barvno)  
Zadnja stran                                            165  
Cela stran A4                115                    132  
1/2 strani A4                   60                      80  
1/4 strani A4                   40                      50  
1/8 strani A4                   30                      35 
 

 
5. točka 

Predsednik je predstavil amandma k proračunu, dopis za občino v katerem so 
predlogi za spremembo kriterijev dodeljevanja proračunskih sredstev krajevnim 
skupnostim. Dopis je obrazložil in je priloga tega zapisnika. Amandma se pošlje na 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi, z namenom obravnave na drugem branju 
proračuna Občine Zagorje ob Savi. 
V nadaljevanju je svetnike  seznanil, da dne 24. 2. 2011, pridejo predstavniki 
Cestnega podjetja. Na sestanek z njimi je povabil vse prisotne, lastnike zemljišč kjer 
bila največja ogroženost zaradi poplav ter lastnike sosednjih zemljišč. 
Z rečnim nadzornikom se je dogovoril 23. 2. 2011, da pride na ogled čez 14 dni.  
V zvezi z sanacijo potokov se dogovarja z go. Kambič, da naj bi se sanacija potokov 
pričela spomladi. 
Predviden strošek nove spletne strani je 400 EUR. 
Marko Lebar je povedal, da je pregledal predlog za najemno pogodbo Ojstršek Jani 
s. p., v njej stroški niso zajeti. Meni, da bi se morali oblikovati aneksi k obstoječim 
najemnim pogodbam, v katerih bi bili stroški opredeljeni posebej, glede na 
kvadraturo. 
Arh Jožef je vprašal kako je z sanacijo ceste v Podlipovici.  
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Urška Sodec Bedrač je predstavila vsebino ankete (s turistično vsebino) na katero 
naj bi odgovarjali krajani. 
 
Sejo smo končali ob 20.30 uri.  
 
Izlake, dne 7. 3. 2011 
Zapisala         Predsednik KS Izlake 
Tanja Bebar       Borut Novšak 
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SVET KS IZLAKE 

 
Izlake, dne 24.2.2011 
 
 
 
OBČINSKI SVET 
Občina Zagorje ob Savi 
c. 9. avgusta 5 
  
1410 ZAGORJE OB SAVI 
 
 
 
 
 
Zadeva: Amandma k proračunu občine Zagorje ob Savi za leto 2011 
 
Spoštovani! 
 
Pošiljamo vam predlog amandmajev k proračunu občine Zagorje ob Savi za leto 
2011. 
 

1. Amandma 
 
Glede na to, da smo vam že večkrat poslali pobudo za spremembo kriterijev 
financiranja krajevnih skupnosti, bolj točno za Krajevno skupnost Izlake in da v tem 
času ni prišlo do nobenih sprememb, smo se odločili, da vam pomagamo pri 
omenjeni zadevi. S tem namenom smo pregledali določene kriterije, nekatere tudi z 
vašimi sodelavci in prišli do naslednjih rezultatov: 
 
1.) Dolžina cest v KS Izlake: Pregled smo opravili z g. Borisom Grošljem, in sicer smo 
pregledali dolžine cest na podlagi orto foto karte cest, ki zelo natančno izmeri 
posamezne dolžine cest oziroma poti. Naslednja tabela prikazuje izmerjene dolžine 
cest in poti: 
 
 

Vrsta ceste Dolžina [m] 
Lokalna cesta 8.126 
Javna pot 24.749 
Nekategorizirane poti 1.502 
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Iz izmerjenega ugotavljamo, da se dolžina javnih poti, za katere skrbi KS Izlake in na 
podlagi katerih se določajo kriteriji za financiranje KS, občutno razlikuje. Po 
obstoječih kriterijih, KS Izlake skrbi za 22.875 m javnih poti, torej je razlika 1.874 m. 
Imamo 1.502 m nekategoriziranih poti, ki jih urejamo in katere bo potrebno v čim 
krajšem času kategorizirati. Za nekatere smo že vložili vlogo za kategorizacijo. 
 
2.) Število naselij v KS Izlake: podatki o številu naselij v kriterijih za financiranje ni 
pravilno, saj je v le-teh podatek, da imamo 5 (pet) naselij. V Odloku o območjih 
krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi (2. člen, 10. točka, drugi odstavek) je 
podatek, da je naselij 7 (sedem). Dejansko menimo, da je naselij še več, in sicer 12 
(dvanajst). Glede na to, da ni točnega podatka, kako se definira naselje predlagamo, 
da se do točne opredelitve naselij upošteva število naselij iz Odloka o območjih 
krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi torej 7 (sedem). 
 
3.) Površina KS Izlake: KS Izlake se je v preteklem obdobju pridružil del Brezja (prej 
KS Čemšenik) in zato se je sorazmerno povečala površina KS. Potrebno je določiti 
novo površino KS Izlake in temu primerno odvzeti površino KS Čemšenik. 
 

2. Amandma 
 
V KS Izlake damo veliko na kulturno življenje in resnično smo ponosni na naše 
gledališke in pevske skupine in društva. Zaradi tega smo zelo zaskrbljeni, saj je 
sedanja kino dvorana, kjer se odvijajo kulturno aktivnosti v zelo slabem stanju in 
samo vprašanje časa je, kdaj se bo porušila.  
 
V investicijske planu Občine Zagorje je izgradnja nove večnamenske stavbe, kjer naj 
bi se nahajal tudi prostor za kulturne aktivnosti. Aktivnosti glede izgradnje 
večnamenske stavbe naj bi se začele šele odvijati v letu 2013. ko naj bi se delala 
projektna dokumentacija. Menimo, da je to prepozno, saj lahko v tem primeru 
pričakujemo novo dvorano v najboljšem primeru okoli leta 2017/18, kar pa je za nas 
definitivno prepozno. Predlagamo, da se sredstva za izdelavo projektne 
dokumentacije umestijo v načrt razvojnih programov tudi že v letu 2011 in 2012. 
 
V nasprotnem primeru lahko pride do zastoja kulturnih delavnosti v KS Izlake, kar pa 
bi pomenilo veliko škodo tako na krajevnem kot tudi na občinskem nivoju. 
 
 
V naslednjih dneh bo drugo branje proračuna za leto 2011 zato menimo, da je zelo 
pomembno, da so podatki za kriterije o financiranju čimbolj točni. Ker smo prepričani, 
da je tudi v vašem interesu, da so podatki točni verjamemo, da boste naša 
amandmaja k proračunu Občine Zagorje ob Savi tudi upoštevali.    
 
 
 
V pričakovanju vašega pozitivnega odziva vas lepo pozdravljamo! 
 
 
 

Predsednik sveta KS Izlake: 
                                                                                     Borut Novšak 
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