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ZAPISNIK 

 

 

2. seja Sveta Krajevne skupnosti Homec - Nožice  

 

 

Datum seje: 02. december 2014 

 

 

Vabljeni člani Sveta KS 

 

Prisotni: Andrej Repanšek, Marta Trček, Marta Burja, Franci Žulič, Matjaž 

Zajc, Lucija Šarc, Gregor Goriup in tajnica Irena Rode. 

 

Predlagani dnevni red:  

 

 

1. Izbira in potrditev administrativne pomoči (tajnice) KS  

 

2. Imenovanje inventurne komisije KS 

 

3. Imenovanje članov nadzornega odbora KS 

 

4. Izplačilo sejnin in nagrad članom Sveta Krajevne skupnosti Homec – Nožice 

 

5. Glasilo Vaščan 

 

6. Obravnava prošenj in vlog 

 

7. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Izbira in potrditev administrativne pomoči (tajnice) KS 

 

Predsednik KS je predlagal, da bi tajniška dela za KS Homec – Nožice še naprej opravljala 

Irena Rode, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Sklep št. 1 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da naj tajniška dela še naprej 

opravlja Irena Rode, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

 

2. Imenovanje inventurne komisije KS 

 

Vsako leto je potrebno popisati osnovna sredstva, terjatve in obveznosti KS, s tem pa tudi 

določiti člane inventurne komisije. Predsednik KS je za inventurno komisijo predlagala 

naslednje osebe: 

 predsednica inventurne komisije: Šarc Lucija, 

 1. član inventurne komisije: Zajc Matjaž in 

 2. članica inventurne komisije: Žulič Franci. 

 

Sklep št. 2 - Člani sveta KS so soglasno potrdili, da se s predlaganimi osebami za 

inventurno komisijo strinjajo. Tako je postala ga. Šarc predsednica, g. Zajc in g. Žulič 

člana inventurne komisije za leto 2014. 

 

 

3. Imenovanje članov nadzornega odbora KS 

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki nadzorujejo delovanje KS. Sestanejo se po potrebi. 

Predsednik KS je predlagal naslednje tri osebe, ki bi bile primerne za opravljanje posamezne 

funkcije: 

 predsednik nadzornega odbora: Pavlič Anton, 

 1. član nadzornega odbora: Šarc Marija in 

 2. član nadzornega odbora: Rode Alojz. 

 

Sklep št. 3 - Člani sveta KS so soglasno potrdili, da se s predlaganimi osebami za 

nadzorni odbor strinjajo. Tako je postal g. Pavlič predsednik nadzornega odbora, ga. 

Šarc in g. Rode pa člana nadzornega odbora KS. 

 

 

4. Izplačilo sejnin in nagrad članom Sveta Krajevne skupnosti Homec – Nožice; 

 

Predsednik KS je članom sveta predstavila pravilnik o izplačilu sejnin in morebitnih nagrad. 

V 6. členu Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih 

teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračila 

stroškov (Poglavje III. Plačilo članom delovnih teles občinskega sveta in drugih, organov 

občine ter organov krajevnih skupnosti ) je zapisano, da: »Članom delovnih teles občinskega 

sveta in drugih organov občine pripada za opravljanje dela plačilo v obliki sejnine, ki se 

izplača za udeležbo na seji. Sejnina za posamezno sejo znaša: za vodenje seje 1 % plače 

župana in za udeležbo na seji, katerega član je 0,7 % plače župana.« V 7. členu taistega 

pravilnika je zapisano, da »Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v skladu s finančnimi 

možnostmi krajevne skupnosti in sklepom Sveta krajevne skupnosti dobi poleg sejnine tudi 

nadomestilo za opravljanje funkcije v višini največ do 5,8% plače župana.« Predsednik je 



predlagal, da bi za izplačilo sejnin za posamezno sejo znašala za vodenje seje 1 % plače 

župana in za udeležbo članov sveta na seji 0,7 % plače župana. Xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Sklep št. 4 – Člani sveta KS so enotno potrdili izplačilo sejnin za vodenje seje in 

udeležbo na seji ter izplačilo za opravljanje predsedniške funkcije. 

 

 

5. Glasilo Vaščan 

 

Glasilo Vaščan bo izšlo pred božično - novoletnimi prazniki v nakladi 600 izvodov. Urednik 

glasila še naprej ostaja Miha Ulčar, oblikovno zasnovo pa bosta še naprej oblikovala Andrej 

Bernot in njegov sin, ki imata že veliko izkušenj s tega področja. Glasilo se bo financiralo iz 

prejetih sredstev vaških obrtnikov in podjetnikov, razliko pa bo pokrila KS Homec – Nožice. 

Celoten strošek izdaje glasila (v katero so vključeni stroški urednika, oblikovanje, tiskanje) 

znaša približno 1.500 EUR. 

 

Člani sveta KS so se dogovorili, da bodo tokrat poskusili z osebnim pristopom pridobiti 

finančna sredstva, saj so bili mnenja, da dosedanji pristop pošiljanja prošenj za sofinanciranje 

po navadni pošti ni dovolj učinkovit. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx. 

 

Sklep št. 5 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo naklada glasila Vaščan 600 

izvodov xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 

 

Sklep št. 6 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bo KS dodala razliko finančnih 

sredstev (od prejetih donacij in sponzorstev) za izdajo glasila Vaščan. 

 

 

6. Obravnava prošenj in vlog 

 

KS Homec – Nožice je prejela prošnjo za finančno pomoč pri izvedbi Miklavževanja, ki ga 

vsako leto organizira KD Jože Gostič. Podelili bodo 150 daril v vrednosti 5 evrov, kar skupaj 

nanese 750 evrov. Na našo KS so se obrnili s prošnjo, da bi jim donirali vsaj 250 evrov.  

 

Sklep št. 7 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bodo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pomoči KD Jože Gostič za izvedbo Miklavževanja. 

 

KS Homec – Nožice je prejela prošnjo za finančno pomoč Čebelarski družini Homec. 

Finančna sredstva bi čebelarska družina potrebovala za lažjo realizacijo letnega plana, ki med 

drugimi vključuje organizacijo strokovnih predavanj, udeležbe na različnih čebelarskih 

dogodkih, nabava matic, sladkorja idr.  

 

Sklep št. 8 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da bodo Čebelarski družini Homec 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za namen zdravil in sladkorja za organizacijo 

strokovnih izobraževanj, srečanj in delavnic, nabavo matic, nabavo registriranih 

sredstev za zatiranje varoje, sladkorja ali sirupa za krmljenje. 



 

KS Homec – Nožice je prejela vlogo za podaljšanje obratovalnega časa Gostilne Repanšek, 

Andrej Repanšek s.p., in sicer v sredo, četrtek in nedeljo do 24. ure, v petek in soboto pa do 3. 

ure. 

 

Sklep št. 9 – Člani sveta KS so se soglasno strinjali, da se odobri podaljšanj obratovalni 

čas Gostilni Repanšek v sredo, četrtek in nedeljo do 24. ure, v petek in soboto pa do 3. 

ure. 

 

 

7. Razno 

 

Predsednik KS je novim članom predstavil glavne dogodke in teme, ki so se vrstile v 

prejšnjem mandatu KS, in sicer: 

 pokopališka dejavnost in izguba pomembnega vira financiranja KS Homec – Nožice 

(KS je iz naslova pobranih najemnin za grobove letno dobila 10.000 EUR, ki jih je 

namenila v urejanje njegove okolice in obnovo poslovilnega objekta),  

 prepis poslovilnega objekta na Občino Domžale (v prejšnjem mandatu je predsednica 

Marjeta Rode začela s postopkom prepisa poslovilnega objekta na KS Homec-Nožice 

v zemljiški knjigi, saj je bil v preteklosti podpisana pogodba med KS in lastnikom 

zemlje, na kateri je bil zgrajen poslovilni objekt, da gre za last KS, vpis v zemljiško 

knjigo pa ni bil opravljen. Tik pred zadnjim podpisom xxxxx, se je prepis naredil na 

Občino Domžale),  

 urejanje okolice pokopališča in poslovilnega objekta (pokopališko dejavnost in 

pobiranje najemnin za grobove je sedaj v pristojnosti JKP Prodnik d.o.o. Njegova 

naloga je tako postala urejanje okolice pokopališča in poslovilnega objekta. V kolikor 

svojih nalog ne bo opravljal korektno morajo člani sveta to sporočiti predsedniku.),  

 stara osnovna šola Homec (xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabeležila: Irena Rode     Predsednik Sveta KS Homec-Nožice 

Andrej Repanšek 


