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Z A P I S N I K 
 

2. dopisne seje Sveta krajevne skupnosti Izlake, ki je potekala v času od 27.11.2019 do 29.11.2019 do 12. 
ure. 
 
Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Zagorje ob Savi, (Uradni list RS, št. 62/04, 26/10), je 
bila dne 27.11.2019 po elektronski pošti sklicana 2. dopisna seja Krajevnega sveta Izlak z naslednjim 
DNEVNIM REDOM: 

1. Predlog za sprejetje sklepa: Sprejme se sklep, da se na podlagi pravilnika o plačah, sejninah in 
drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles OS , članov občasnih 
delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov KS (Uradni list RS, št. 18/2015, z dne 
16.03.2015) v 12. členu določa, da predsedniku KS lahko pripada letno plačilo v višini največ 15,5 
% plače župana izplača letno plačilo. 

V roku je v skladu z navodili o glasovanju svoje glasove sporočilo 11 članov Krajevnega sveta Izlak, in 
sicer: Uroš Miklavčič, Franc Zajc, Mateja Kropivšek Sešlar, Borut Novšak, Metod Knez, Rudi Bantan, Franc 
Ravnikar, Grega Štendler, Simon Zupančič, Franc Ševerkar in Sašo Vučko. 
 

AD1 
Obravnava Sklepa da se na podlagi pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev 

Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles OS , članov občasnih delovnih teles, članov drugih 
organov občine in predsednikov KS (Uradni list RS, št. 18/2015, z dne 16.03.2015) v 12. členu določa, 

da predsedniku KS lahko pripada letno plačilo v višini največ 15,5 % plače župana izplača letno plačilo. 
 

Na podlagi prejetega gradiva z obrazložitvami je Krajevni svet glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
 

1. Sprejme se sklep, da se na podlagi pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih 
funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles OS , članov občasnih delovnih teles, 
članov drugih organov občine in predsednikov KS (Uradni list RS, št. 18/2015, z dne 16.03.2015) v 
12. členu določa, da predsedniku KS lahko pripada letno plačilo v višini največ 15,5 % plače 
župana izplača letno plačilo. 

2. Ta sklep velja takoj. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo deset (11) članov krajevnega sveta Izlak, deset (10) jih je glasovalo ZA 
sprejem sklepa, predsednik (1) se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
           
Predsednik Krajevne skupnosti Izlake 
Sašo Vučko 


