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ZAPISNIK
6. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 20. 2. 2012, ob 19.00 uri, na sedežu
Krajevne skupnosti Izlake.
Prisotni: Borut Novšak, David Kralj, Jožef Arh, Marko Lebar, Danilo Lipovšek, Urška
Sodec Bedrač, Rudi Bantan
Opravičeni: Zvonimir Ule, Irena Hudi, Valentin Vrtačnik
Neopravičeni: Marija Razpotnik
Ostali: /
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje
3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje
4. Potrditev Zaključnega poročila za leto 2011
5. Plan dela za leto 2012
6. Zaključna prireditev ob krajevnem prazniku 2012
7. Očiščevalna akcija 2012
8. Sprejem cenika oglasov za Izlaške novice
9. 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 5. redne seje sveta KS
Izlake, ki je bila 7. 11. 2011.
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 5. redne seje sveta KS
Izlake, ki je bila 7. 11. 2011.

3. točka
Predsednik je članom sveta predlagal potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje
sveta KS Izlake, ki je bila 28. 11. 2011.
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 1. korespondenčne seje
sveta KS Izlake, ki je bila 28. 11. 2011.
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4. točka
Predsednik je predal besedo poslovni sekretarki, ki je obrazložila Zaključno poročilo
2011, gradivo so svetniki predhodno prejeli. Leto 2011 smo končali z saldom na
računu:30.578,74 eur. Odprtih terjatev do kupcev je 22.491,12 eur, odprtih
obveznosti do dobaviteljev pa 9.273,51 eur. Obrazložila je tudi posamezne postavke
(po kontih) prihodkov in odhodkov, ter odgovarjala na sprotna vprašanja prisotnih
svetnikov. Posebej je poudarila, da KS ustvarja lastne prihodke in dobiva prihodke iz
občine. Lastnih prihodkov je v letu 2011 ustvarila v znesku 72.002,97 eur, nakazila iz
proračuna občine pa so znašala 22.911,00 eur. Posebej je poudarila, da v letu 2012
prevzema v upravljanje Izlaški vodovod Komunalno podjetje Zagorje d. o. o., kar za
KS Izlake predstavlja zmanjšanje prihodkov (ocenjeno) za 13.000,00 eur – lastnih
prihodkov.
Inventurna komisija je pregledala osnovna sredstva krajevne skupnosti in predlagala
za odpis poškodovana in uničena osnovna sredstva:
• št. osnovnega sredstva: 40 –ZABOJNIK ZA SMETI
• št. osnovnega sredstva: 70 –ZABOJNIK ZA SMETI
• št. osnovnega sredstva: 71 –ZABOJNIK ZA SMETI
• št. osnovnega sredstva: 131 –PRINTER BARVNI CANON
• št. osnovnega sredstva: 90-TABLA HORIZONT
• št. osnovnega sredstva: 69-STOL T2300 GAMA 6
Člani sveta so glasovali in se soglasno strinjali z odpisom predlaganih
osnovnih sredstev:
• št. osnovnega sredstva: 40 –ZABOJNIK ZA SMETI
• št. osnovnega sredstva: 70 –ZABOJNIK ZA SMETI
• št. osnovnega sredstva: 71 –ZABOJNIK ZA SMETI
• št. osnovnega sredstva: 131 –PRINTER BARVNI CANON
• št. osnovnega sredstva: 90-TABLA HORIZONT
• št. osnovnega sredstva: 69-STOL T2300 GAMA 6.

5. točka
Predsednik je svetnikom obrazložil aktivnosti, katere se izvajajo po planu dela za leto
2012, ki so ga svetniki sprejeli. Večina nalog, ki si jih je svet zadal še ni realiziranih, a
nekatere zastavljene naloge se vendarle počasi opravljajo. Predsednik tudi pove, da
se je sestal z županom, kateri mu je obljubil, da bo KS dobila 3 ekološke otoke: pri
Medijskih toplicah, v Orehovici in pri Bregarju na Spodnjih Izlakah. V nadaljevanju je
predstavil projekt Bošjana Bedrača o ekoloških otokih.
Prav tako naj bi se, po županovih besedah, parkirišče pred KS asfaltiralo, projekt je
že v izdelavi. Župan je obljubil tudi asfaltiranje ceste, katero, naj odločijo svetniki.
Predsednik je predlagal plinsko cesto ali cesto Mosar – Gradišče.
Svetniki so glasovali in soglasno sprejeli predlog predsednika:
Cesta, ki se bo asfaltirala je cesta Mosar – Gradišče.
Danilo Lipovšek je predlagal, naj Sešlar Franc prispeva k izgradnji ceste, predvsem
zaradi tovornjakov, ki vozijo po njej- k njemu.
Marko Lebar je pozval prisotne naj spremljajo pobude v okolju, v katerem so bili
izvoljeni, tako bomo s stanjem in potrebami krajanov na KS veliko bolje seznanjeni.
Pobude lahko podajo tudi preko interneta.
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6. točka
Predsednik je opisal svoj predlog za praznovanje letošnjega krajevnega praznika.
Predlaga združitev vseh prireditev ob prazniku KS. Izvedba prireditve bi bila na
športnem igrišču Izlake in bi se pričela s športnimi igrami. Datum iger bi bil 9. 6. 2012
(sobota). 5 društev bi pripravilo vsaka svojo igro ter s svojo ekipo tekmovala. Po
tekmovalnem delu bi sledila zabava z ansamblom in nepogrešljivim žarom ter pijačo.
Urška Sodec Bedrač je pripomnila, da bo društvo DITKO na gradu prikazal igro
Briljantina, 15. 6. 2012.
Predsednik je svoj predlog podal na glasovanje.
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili obliko praznovanja KS Izlake, kot
ga je predlagal predsednik.
7. točka
V nadaljevanju je predsednik svetnike seznanil, da bo letos očiščevalna akcija
»Očistimo Slovenijo 2012« potekala tudi v naši KS. Datum: 24. 3. 2012. Organizacija
v KS bo potekala pod okriljem krajevne skupnosti. Malico, pijačo, vrečke za smeti ter
rokavice bo zagotovila Občina Zagorje ob Savi. Apelira na svetnike naj se akcije
udeležijo, da bodo zgled drugim krajanom.
8. točka
Uredniški odbor je predlagal cenik za oglase v 21. številki Izlaških novic:
Velikost oglasa
Zadnja stran
Cela stran (A4)
Polovica strani (A4)
Četrtina strani (A4)
Osmina strani (A4)

Cena za barvni oglas v eur
brez DDV
165,00
132,00
80,00
50,00
35,00

Predsednik je predlog dal na glasovanje, svetniki so glasovali in soglasno
prejeli sklep: Cene oglasov v 21. Številki Izlaških novic so:
Velikost oglasa
Cena za barvni oglas v
eur brez DDV
Zadnja stran
165,00
Cela stran (A4)
132,00
Polovica strani (A4)
80,00
Četrtina strani (A4)
50,00
Osmina strani (A4)
35,00
9. točka
Predsednik predstavi projekt pešpoti po Izlakah in dvorane. Prikaže priloge,
svetnikom na kratko obrazloži idejne načrte. Po kratki razpravi predsednik še seznani
svetnike, da bo predvidoma velik problem pri uresničevanju ideje pešpoti zaradi
sklepanja služnostnih pogodb, oz. odkupa zemljišč v privatni lasti.
Svetnike še seznani z prošnjo najemnika Igorja Podpečana o znižanju najemnine.
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Svetniki po kratki razpravi glasujejo in soglasno izglasujejo sklep:
Prošnja za znižanje najemnine najemniku Igorju Podpečanu se zavrne.
Podpredsednik Marko Lebar je predlagal, da se svetnici Mariji Razpotnik pošlje
priporočena pošta in se jo pozove, da sporoči svoj novi kontakt saj po besedah
predsednika, svetnica že nekaj časa ni dosegljiva, se ne javlja in ne udeležuje sej ali
sestankov.
Svetniki so glasovali in soglasno izglasovali sklep:
Svetnici Mariji Razpotnik se pošlje priporočena pošta, v kateri jo svet poziva,
da poda nove kontakte o dosegljivosti oz. se opredeli glede članstva v svetu.

Sejo smo končali ob 22.00 uri.
Izlake, dne 5. 3. 2012
Zapisala
Tanja Bebar

Predsednik KS Izlake
Borut Novšak

4

