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Z A P I S N I K 
 

1. redne seje sveta KS  Izlake, ki je bila 29. 11. 2010, ob 19.00 uri, na sedežu Krajevne skupnosti 
Izlake. 
 
Prisotni: Borut Novšak, David Kralj, Rudi Bantan, Zvonimir Ule, Urška Sodec Bedrač, Danilo Lipovšek,  
             Jožef Arh, Marija Razpotnik, Irena Hudi, Valentin Vrtačnik, Marko Lebar 
Opravičeni: / 
Neopravičeni: / 
Ostali: / 
 
PREDLAGAN  DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje, z dne 8. 11. 2010 
3. Pregled statuta 
4. Pregled realizacije finančnega načrta 2010 
5. Finančni načrt za 2011 
6. Imenovanje in izvolitev delovnih teles (komisij) KS Izlake 
7. Plan dela za leto 2011 
8. Pobude in vprašanja svetnikov 
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 konstitutivne seje, z dne 8. 11. 2010. 
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik konstitutivne seje, z dne 8. 11. 2010. 
 

3. točka 
Predsednik svetnike opozori, da je Statut KS najpomembnejši dokument  KS. Lipovšek Danilo meni, da 
je potrebno zneske v SIT popraviti in vpisati zneske v EUR. Prav tako Marko Lebar  pripomni, da bo v 
prihodnosti še potrebno spreminjati statut, glede na poslovanje in potrebe KS. Predlaga, da komisija 
pregleda statut in izdela predlog spremembe statuta. Borut Novšak pove, da je dejansko več naselij, 
kot jih je vpisanih v statutu KS Izlake. Dolžine cest navedene v statutu, se ne ujemajo z dejanskim 
stanjem. Potrebno je opozoriti Občino Zagorje ob Savi, da se uredijo popravki. Predlaga, da se poda 
predlog spremembe statuta na Občino Zagorje ob Savi, prav tako pa tudi predlog za spremembo 
kriterijev Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi. 
Predsednik poda predlog na glasovanje. Svetniki so soglasno sprejeli sklep: 
Pripravi se predlog spremembe Statuta KS Izlake, hkrati pa se poda na Občino Zagorje ob 
Savi tudi predlog za spremembo kriterijev Odloka o osnovah in merilih za financiranje 
krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi. 
 
 
  
 
 

 

 1 

http://www.izlake.si/
mailto:info@izlake.si


4. točka 
Prisotni so bili seznanjeni s pisno obliko poročila realizacije proračuna za leto 2010. Za obrazložitev je 
predsednik prosil Tanjo Bebar. V kratki razlagi pove, da se KS financira iz lastnih prihodkov (izvirni 
prihodki) in iz sredstev občinskega proračuna. Poraba sredstev se vodi po postavkah. Znotraj postavk 
pa po ekonomski klasifikaciji - določitev šestmestnih kontov v skladu s kontnim načrtom. Poraba 
sredstev, ki jih KS dobi iz občinskega proračuna je strogo namenska, prav tako tudi izvirni prihodki. KS 
se nikakor ne sme zadolževati. Po poročilu realizacije razloži stanje (realizacijo) posameznih postavk, 
kot je vidno v poročilu. Po kratki debati se izoblikuje mnenje svetnikov, da bi želeli podrobnejšo 
predstavitev proračuna 2010, predložene dokumentacije ne razumejo (izpis Občine Zagorje, posebni 
del proračuna za KS Izlake). Predsednik predlaga, da se do naslednje seje pripravi razločnejše 
poročilo, ki bo zajemal tudi pregled porabljenih sredstev glede na mesec. Predlog poda na glasovanje. 
Svetniki so sprejeli sklep: 
Do naslednje seje se pripravi poročilo o realizaciji za leto 2010 še v preglednici, ki bo 
omogočila mesečni pregled prihodkov in odhodkov. 
 
 

5. točka 
V nadaljevanju seje je predsednik prisotne seznanil z Finančnim načrtom za leto 2011, katerega je 
pripravil že prejšnji svet KS. Za podrobnejšo razlago je prosil Tanjo Bebar. Ta je podala kratko razlago 
Finančnega načrta 2011. Z rebalansom proračuna se lahko Finančni načrt še popravi. Po kratki 
razpravi predsednik poda predlog Finančnega načrta 2011 na glasovanje. Svetniki so soglasno sprejeli 
sklep: Predlagan Finančni načrt za leto 2011 se sprejme. 
 

6. točka 
Predsednik svetnike nagovori, da je potrebno sodelovanje prav vseh članov sveta. Bistvo uspešnega 
delovanja Sveta je v skupnem delovanju in pomoči. Predlaga, da se mesečno sklicujejo seje, oddajajo 
poročila komisij in uredi nova spletna stran. Želi, da se v delovanje KS vključijo tudi ostali krajani. 
Meni, da z donacijami podjetij in organizacij v okolici lahko zberemo dovolj sredstev za ureditev nove 
spletne strani. 
Za podpredsednika KS Izlake predlaga Lebar Marka. Predlog podprejo tudi ostali člani sveta. Svetniki 
so glasovali in soglasno potrdili predlog ter sprejeli naslednji sklep: 
Podpredsednik KS Izlake v mandatnem obdobju 2010-2014 je Marko Lebar. 
 
Predsednik prisotne seznani s svojim predlogom o zadolžitvah posameznih članov Sveta KS v 
mandatnem obdobju 2010-2014: 

 Področje lokalnih javnih služb in prometa : Arh Jožef (vodja), Zvonimir Ule 
 Področje urejanja prostora in varstva okolja: David Kralj 
 Področje družbenih dejavnosti: Urška Sodec Bedrač (vodja), Irena Hudi 
 Področje gospodarstva in kmetijstva: Vrtačnik Valentin (vodja), Marija Razpotnik 
 Področje zaščite in reševanja: Danilo Lipovšek (vodja), Rudi Bantan 
 Področje upravljanja in razpolaganja s premoženjem: Marko Lebar 
 Inventurna komisija: Irena Hudi (predsednica), Zvonimir Ule, Marija Razpotnik 
 Podpisovanje faktur in nalogov: Borut Novšak 

 
Hkrati predlaga vsem članom komisij, naj k sodelovanju povabijo tudi ostale krajane, ki bi želeli 
sodelovati v navedenih komisijah. 
 
V nadaljevanju poda še predlog sestave Uredniškega odbora Izlaških novic: 

 Borut Novšak 
 Špela Šikovec 
 Mateja Drnovšek 
 Uroš Miklavčič 
 Alojzija Drnovšek 

 
Predloge je dal na glasovanje. Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep: 
 Zadolžitve posameznih članov Sveta KS Izlake v mandatnem obdobju 2010-2014 so: 

 Področje lokalnih javnih služb in prometa : Arh Jožef (vodja), Zvonimir Ule 
 Področje urejanja prostora in varstva okolja: David Kralj 
 Področje družbenih dejavnosti: Urška Sodec Bedrač (vodja), Irena Hudi 
 Področje gospodarstva in kmetijstva: Vrtačnik Valentin (vodja), Marija 

Razpotnik 
 Področje zaščite in reševanja: Danilo Lipovšek (vodja), Rudi Bantan 
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 Področje upravljanja in razpolaganja s premoženjem: Marko Lebar 
 Inventurna komisija: Irena Hudi (predsednica), Zvonimir Ule, Marija 

Razpotnik 
 Podpisovanje faktur in nalogov: Borut Novšak 

 
 
Uredniški odbor Izlaških novic sestavljajo  člani: 

1. Borut Novšak 
2. Špela Šikovec 
3. Mateja Drnovšek 
4. Uroš Miklavčič 
5. Alojzija Drnovšek 

 
7. točka 

Predsednik predstavi svoj predlog Plana dela v tem mandatnem obdobju, ter prisotnim poda pisni 
predlog. Predlaga, da ga do naslednje seje pregledajo in dopolnijo. Arh Jožef pove, da je nujno 
potrebno sanirati tudi cesto v Gradišče, cesto Podlipovica (Bajde-Arh) ter urediti označbe. Urška Sodec 
Bedrač je predlagala izvedbo ankete, s katero se bo analizirala možnost razvoja trajnostnega turizma 
na Izlakah in okolici. 
 
 

8. točka 
 
Svetniki so v nadaljevanju razpravljali o predlogih za Grumovo nagrado. Občina Zagorje ob Savi vsako 
leto objavi Razpis za podelitev priznanj in plaket dr. Slavka Gruma. Predsednik prosi prisotne za 
predloge. Po kratki razpravi se izoblikujeta predloga:  

 za plaketo se predlaga Vokalno skupino Iris, 
 za priznanje se predlaga Urško Sodec Bedrač. 

Predsednik poda predloga na glasovanje. Svetniki so soglasno sprejeli sklep: 
Na Občino Zagorje ob Savi, Odboru za šolstvo in kulturo se pošljeta na podlagi objave 
Razpisa za podelitev priznanj in plaket dr. Slavka Gruma za leto 2010 predloga: 

 za plaketo dr. Slavka Gruma se predlaga Vokalno skupino Iris, 
 za priznanje dr. Slavka Gruma se predlaga Urško Sodec Bedrač. 

 
Vsako leto KS pripravi miklavževanje z kratko igrico, obiskom Miklavža. Predsednik predlaga, da letos 
prav tako pripravimo miklavževanje, vendar naj bodo darila skromnejša (zvezek, svinčnik, pomaranči, 
čokoladna figurica Miklavža). Predlog da na glasovanje, svetniki soglasno sprejmejo sklep: 
KS organizira miklavževanje v večnamenskem prostoru OŠ Izlake, 6. decembra 2010, ob 
17. uri. Izvede se kratka lutkovna igrica, povabi Miklavža in otroke obdaruje (zvezek, 
svinčnik, pomaranči, čokoladna figurica Miklavža). 
 
Po sprejemu sklepov Urška Sodec Bedrač na kratko predstavi prireditev Festival odprtih src, Izlake 
2010, katera se bo odvijala na šolskem igrišču. Povabi prisotne na prireditev in apelira na njihovo 
pomoč ob sami izvedbi in pripravi. 
 
V zadnji točki predsednik seznani prisotne z pisno prošnjo o najemu pisarne v KS Izlake. Prošnjo je 
poslal Jani Ojstršek za najem pisarne, kjer se nahaja KS Izlake. Predsednik predlaga, da se pisarna KS 
preseli v manjše prostore, trenutni prostor, kjer se pisarna KS nahaja zdaj, pa se da prosilcu v najem. 
Predlog je dal na glasovanje. Svetniki so glasovali in soglasno sprejeli sklep: 
Prostor, kjer se trenutno nahaja pisarna KS Izlake se odda v najem prosilcu Janiju 
Ojstršku, pisarna KS se preseli v manjši prostor. 
 
 
 
Sejo smo končali ob 21.30 uri.  
 
Izlake, dne 1. 12. 2010 
Zapisala         Predsednik KS Izlake 
Tanja Bebar       Borut Novšak 
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