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Z A P I S N I K 
 

10. redne seje sveta KS  Izlake, ki je bila 13. 2. 2013, ob 18.00 uri, na sedežu 
Krajevne skupnosti Izlake. 
 
Prisotni: Borut Novšak, David Kralj, Rudi Bantan, Zvonimir  Ule, Jožef Arh,  Valentin 
Vrtačnik, Irena Hudi 
Opravičeni: Urška Sodec Bedrač, Danilo Lipovšek, Marija Razpotnik, Marko Lebar 
Neopravičeni:  
Ostali:   
 
PREDLAGAN DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje 
3. Potrditev Zaključnega poročila za leto 2012 
4. Obravnava prejetih prošenj za znižanje najemnine 
5. Tekoče aktivnosti 
6. Predlogi in pobude svetnikov 
7. Razno 

 
 

1. točka 
Predsednik je vse prisotne pozdravil in predlagal  potrditev predlaganega dnevnega 
reda. 
Svetniki  so predlagani dnevni red soglasno potrdili.  

 
2. točka 

Predsednik je članom sveta predlagal potrditev  zapisnika 9. redne seje sveta KS  
Izlake, ki je bila 19.12. 2012.  
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 9. redne seje sveta KS  
Izlake, ki je bila 19. 12. 2012. 
  

3. točka 
Predsednik je v nadaljevanju besedo predal poslovni sekretarki, da razloži Zaključno 
poročilo za leto 2012. Svetniki so prejeli izpolnjene obrazce Zaključnega računa za 
leto 2012, katere sestavljajo: Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov drugih 
uporabnikov,Izkaz računa finančnih terjatev, Izkaz računa financiranja, Izkaz 
prihodkov in odhodkov režijskih obratov, Stanje in gibanje neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev, Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in 
posojil, Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in Letno poročilo 2012. 
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Po posameznih postavkah je sekretarka razložila vsebine zneskov. Svetnike je 
seznanila tudi s stanjem osnovnih sredstev (katera osnovna sredstva poseduje KS), 
njihovo vrednostjo in lokacijo osnovnih sredstev. Svetniki so sproti postavljali 
vprašanja o zneskih in vsebinah, na katera je odgovarjala. Izpostavila je stanje 
sredstev, ki so vsebinsko vezana na vodovod in na sredstva, ki jih ima KS v 
upravljanju, pridobljena iz Občine Zagorje ob Savi vsebinsko namenjena vodovodu.  
Nujno je potrebna uskladitev in prenos sredstev med KS-om in občino oz. 
komunalnim podjetjem. Aktivnosti mora prevzeti predsednik v naslednjem mesecu in 
se dogovoriti z omenjenimi. 
Po kratki razpravi ob koncu, svetniki niso imeli več vprašanj.  
Predsednik je predal besedo inventurni komisiji. Predsednica, Irena Hudi je poročala, 
da ob pregledu stanja osnovnih sredstev niso ugotovili nobenih nepravilnosti in 
predlagali določena osnovna sredstva za odpis: 
 št. osnovnega sredstva: 21-strojepisna miza 
 št. osnovnega sredstva: 26-garderobna stena 
 št. osnovnega sredstva: 27-pisalna miza 
 št. osnovnega sredstva: 39-stol tapiciran 
 št. osnovnega sredstva: 60-ventilator Delongi MVA 303 
 št. osnovnega sredstva: 76-hladilnik za kuhinjo 
 št. osnovnega sredstva: 80-pisalna miza PR 1323 HF 
 št. osnovnega sredstva: 89- kosilnica 
 št. osnovnega sredstva: 130-telefon Eurit 435 

Inventurna komisije je tudi pregledala stanje odprtih postavk kupcev in dobaviteljev. 
Ter ugotovila, da so pravilna. 
Predsednik je  predlagal glasovanje za sprejem Zaključnega računa 2012. Člani 
sveta so glasovali in soglasno potrdili in sklenili: Zaključni račun za leto 2012 
se v celoti sprejme. 
Za tem je predsednik podal na glasovanje tudi predlog za odpis predlaganih 
osnovnih sredstev. Svetniki so glasovali in soglasno sprejeli sklep: Odpišejo se 
predlagana osnovna sredstva: 
 št. osnovnega sredstva: 21-strojepisna miza 
 št. osnovnega sredstva: 26-garderobna stena 
 št. osnovnega sredstva: 27-pisalna miza 
 št. osnovnega sredstva: 39-stol tapiciran 
 št. osnovnega sredstva: 60-ventilator Delongi MVA 303 
 št. osnovnega sredstva: 76-hladilnik za kuhinjo 
 št. osnovnega sredstva: 80-pisalna miza PR 1323 HF 
 št. osnovnega sredstva: 89- kosilnica 
 št. osnovnega sredstva: 130-telefon Eurit 435. 

 
4. točka 

 
Prisotne je predsednik seznanil z dvema prejetima prošnjama za znižanje najemnine. 
Najemnica prostora lokala Valvazorček je poslala prošnjo za ohranitev znižane 
najemnine. Ta sedaj znaša 500,00 eur.  
Predsednik predlaga ohranitev znižane najemnine v višini 500,00 eur. Svetniki so 
glasovali in soglasno sprejeli sklep:  
Najemnici Katji Kališek Hribršek se za lokal Valvazorček zaračunava najemnina 
v višini 500,00 eur do 31.12.2013. 
 
Najemnik podjetje Arkus d.o.o. (pisarna arhitekt Garantini Alojz) je poslalo prošnjo za 
znižanje obstoječe najemnine tokrat prvič. So najemniki in redni plačniki od leta 1999. 
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Predsednik je sprva predlagal znižanje najemnine za 10%, po splošni debati pa je 
ponovno predlagal, da se pripravijo izračuni stroškov celotne stavbe KS in pošlje 
svetnikom po e-pošti. Na podlagi podatkov pa se izvede korespondenčna seja. 
Svetniki so glasovali in soglasno sprejeli sklep:  
Naredi se preračun stroškov in pošlje svetnikom po e-pošti. Na osnovi 
podatkov bo predsednik sklical korespondenčno sejo. 
 

 
5. točka 

 
V nadaljevanju je predsednik svetnike seznanil še z tekočimi aktivnostmi: 
 Pešpot Izlake: čakamo soglasje, iz ARSO pa smo dobili pogoj urediti 

hidrološko študijo, za katero bo poskrbela občina in tudi poslala na ARSO. 
Pričeti bi morali z meritvami točne trase. Časovno nam bo projekt vzel več 
časa kot smo planirali, letos bo projekt težko izvedljiv. 

 Ekološki otoki naj bi se postavili v roku 2 mesecev. En otok naj bi se postavil v 
Orehovici, kot je predlagal predsednik. Rudi Bantan je pripomnil, da so ob 
ekološkem otoku pri »Fajnovem mostu« uredili opozorilno tablo, da bi 
preprečili navoze različnih odpadkov, ki ne spadajo tja. 

 Organizirala se je civilna iniciativa za ponovno odprtje Medijskih toplic. Ta 
trenutno zbira podatke o dejanskem stanju (stanje hipotek,…) 

 Arh Jožef je poročal, da je v Podlipovici »plinska cesta« ponovno urejena, 
posuta, porezana. Pridobila se bo tudi ocena stroška asfaltiranja omenjene 
ceste. 

 V l. 2013 smo planirali menjavo strešne kritine in strešnih oken v stavbi KS. 
Predsednik je prosil Zvoneta Ule, da pridobi potrebne podatke in jih pregleda. 
Zvone Ule se je strinjal. 

 Drolčeva hiša, Loke; predsednik je podal zadevo gradbenemu inšpektorju ali 
gre res za nadomestno gradnjo. Vse to vodi k ureditvi in širitvi ceste proti 
cerkvi. 

 Za plaz Drolc je Občina Zagorje ob Savi  podala vlogo za subvencioniranje. 
 Prišel je odgovor DRSC kdaj bo ureditev ceste skozi Izlake. Njihov odgovor je 

poslal predsednik na Občino Zagorje ob Savi, v njem navajajo da bodo občini 
poslali kmalu v podpis sofinancerski sporazum. Občina navaja, da s tem niso 
seznanjeni. 

 Arh Jože je povedal, da je letos nujno potrebno mulčanje po celotni KS. Lani ni 
bilo izvedeno, razen na cesti Zgornje Izlake. Cesta Arh – Prašnikar v 
Podlipovici ni očiščena snega. Takoj je potrebno poklicati izvajalca. Spomladi 
bo potrebna sanacija večine makadamskih cest, med njimi tudi Plazine in v 
Pekel. 

 Vrtačnik Valentin je povedal,  da bo potrebno sanirati tudi cesto Pavlek. 
 

6. točka 
 
Predsednik je svetnikom prebral Odstopno izjavo z mesta člana sveta KS Izlake, 
Marije Razpotnik, katero smo prejeli dne 13. 2. 2013. Predsednik je predlagal, da 
svetniki glasujejo in potrdijo odstopno izjavo Marije Razpotnik z mesta članice Sveta 
KS Izlake. Predlog je dal na glasovanje, svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep: 
Svet KS Izlake potrjuje odstopno izjavo članice sveta KS Izlake Marije 
Razpotnik. Mariji Razpotnik preneha mandat na njeno lastno željo. 
 

7. točka 
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Predsednik je svetnike poprosil na glasujejo o letošnjem izidu Izlaških novic. Svetniki 
so glasovali in soglasno sprejeli sklep:  
V letu 2013 se pripravijo iz izdajo Izlaške novice. 
Predsednik je povedal, da se bo zavzemal za izvedbo letošnjega krajevnega 
praznika. Želel bi izposojo šotora, da nas nebi ponovno presenetilo slabo vreme. Dan 
za praznik je 8. 6. 2012. Pozove svetnike za čim več zbranih ponudb za šotor in 
glasbo. 
 
 
Sejo smo končali ob 20.00 uri.  
 
Izlake, dne 27. 2. 2012 
Zapisala         Predsednik KS Izlake 
Tanja Bebar       Borut Novšak 
 

 4 


	KRAJEVNA SKUPNOST IZLAKE
	Z A P I S N I K


