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 KRAJEVNA SKUPNOST IZLAKE 
___________________________________________________________________________________ 
1411 IZLAKE, IZLAKE 3; TEL: 03 56 79 580, FAX: 03 56 79 581, TRR: 01342-6450862983  

www.izlake.si  info@izlake.si 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

1. redne seje sveta KS  Izlake, ki je bila 20. 11. 2014, ob 19.00 uri, na sedežu Krajevne skupnosti 
Izlake. 
 
Prisotni: Marija Drobne, Uroš Miklavčič, Petra Močnik, Simon Zupančič, Marica Božič, Franc Ravnikar, 
Maja Vetršek, Urška Arh, Marko Drašlar, Franc Ševerkar, Urška Sodec Bedrač 
Opravičeni:  
Neopravičeni: 
Ostali: / 
 
PREDLAGAN DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje 
3. Statut KS Izlake 
4. Imenovanje in izvolitev predstavnikov delovnih teles 
5. Finančni načrt za leto 2015 
6. Plan del za leto 2015 
7. Internetna stran 
8. Tekoče aktivnosti 
9. Predlog prioritetnega plana del in aktivnosti v tem mandatu 
10. Čistilna naprava 
11. Miklavževanje 
12. Razno 

 
 

1. točka 
Predsednik je vse prisotne lepo pozdravil. Predlagal je potrditev predlaganega dnevnega reda. 
Člani sveta so predlagani dnevni red soglasno potrdili.  

 
2. točka 

Predsednik je članom sveta predlagal potrditev zapisnika konstitutivne seje sveta KS  Izlake. 
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik konstitutivne seje sveta KS Izlake. 
 

3. točka 
Predsednik je članom sveta na kratko obrazložil statut KS Izlake in jim ga v pisni obliki tudi predal. 

 
4. točka 

Predsednik je članom sveta KS Izlake predstavil predlog za imenovanje predstavnikov delovnih teles: 
 Zadolžitve posameznih članov Sveta KS Izlake v mandatnem obdobju 2015-2019 so: 

  Področje lokalnih javnih služb in prometa : 

Marko Drašlar 
Franc Ševerkar 

Področje urejanja prostora in varstva okolja:  
Petra Močnik 

Področje družbenih dejavnosti:  
Maja Vetršek 
Urška Sodec Bedrač 
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Področje gospodarstva in kmetijstva: 
Mari Božič 
Simon Zupančič 

Področje zaščite in reševanja:  
Marko Drašlar 
Mari Drobne 

Inventurna komisija:  
Petra Močnik 
Urška Arh 
Maja Vetršek 

Podpisovanje faktur in nalogov:  
Franc Ravnikar 

Področje upravljanja in razpolaganja s premoženjem: 
Franc Ravnikar 

Uredniški odbor Izlaških novic: 
1. Uroš Miklavčič 
2. Urška Arh 
3. Urška Sodec Bedrač 

Člani sveta so glasovali in soglasno sprejeli sklep: 
 Zadolžitve posameznih članov Sveta KS Izlake v mandatnem obdobju 2015-2019 so: 

  Področje lokalnih javnih služb in prometa : 

Marko Drašlar 
Franc Ševerkar 

Področje urejanja prostora in varstva okolja:  
Petra Močnik 

Področje družbenih dejavnosti:  
Maja Vetršek 
Urška Sodec Bedrač 

Področje gospodarstva in kmetijstva: 
Mari Božič 
Simon Zupančič 

Področje zaščite in reševanja:  
Marko Drašlar 
Mari Drobne 

Inventurna komisija:  
Petra Močnik 
Urška Arh 
Maja Vetršek 

Podpisovanje faktur in nalogov:  
Franc Ravnikar 

Področje upravljanja in razpolaganja s premoženjem: 
Franc Ravnikar 

Uredniški odbor Izlaških novic: 
1. Uroš Miklavčič 
2. Urška Arh 
3. Urška Sodec Bedrač 

 
 

5. točka 
 

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2015 je svetnikov podala Tanja Bebar. Razložila je posamezne 
proračunske postavke ter njihove vsebine. Ker vprašanj o finančnem načrtu ni bilo, je predlagala, da 
do naslednjič podrobneje pregledajo vsebino in morebitna vprašanja izpostavijo na naslednji seji. 
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6. točka 
Predsednik je predstavil plan del v letu 2015: 

 Ureditev ceste v Lokah, Obreza, kje je udrta cesta. 
 Zaščita ceste pred pogrezanjem pri izvirih vodovoda Izlake 
 Dokončanje sanacije ceste na Prhovcu (kanalizacija) 
 Dokončno saniranje stavbe KS 
 Vzdrževanje cest in površin v KS 
 Ureditev ceste Podlipovica – Okrog 
 Sklenitev pogodb za zimsko službo 

 
7. točka 

Internetno stran KS Izlake je kratko predstavil Uroš Miklavčič, ki je do sedaj tudi upravljal in jo tudi 
postavil. Predstavil je posamezne zavihke in vsebine ter apeliral na prisotne naj pošiljajo čim več 
člankov in slikovnega gradiva, da bo stran vsebinsko in slikovno zanimiva ter ažurirana. Predsednik je 
predlagal objavo zapisnikov sej na internetni strani KS Izlake in objavo članov aktualnega sveta KS z 
imenom in priimkom. Svetniki so o predlogu glasovali in soglasno sprejeli sklep: 
Zapisniki sej Sveta KS Izlake se na internetni strani objavijo v celoti.  Na internetni strani 
se objavijo tudi člani sveta KS z imenom in priimkom. 
 

8. točka 
Predsednik  je poročal o tekočih aktivnostih. Ravnokar se zaključuje menjava strešne kritine na domu 
KS. Potreben bo tudi strelovod, a zaradi finančne zmogljivosti letos to ne bo realizirano. Prav tako se 
sanirajo vse makadamske ceste. Nekatere so že končane. Pripraviti jih je treba na zimske razmere. V 
domu so trenutno zasedeni vsi prostori, ki so bili namenjeni oddajanju v najem. Naslednji teden se 
uredi še makadamsko parkirišče pred KS. 
 

9. točka 
Predsednik je predstavil plan del za naslednja 4 leta: 

 Asfaltiranje parkirišča pri novem pokopališču 
 Asfaltiranje ceste Orehovica, Podklanec-Razboršek 
 Asfaltiranje ceste Šemnik, Borštnar – Koporc, Topolovec  cca. 200 m 
 Asfaltiranje ceste Grobovšca Mohar – Baloh 
 Asfaltiranje ceste Gladež, Prašnikar – Razpotnik 
 Popravilo ceste Krače 
 Popravilo kanalizacije na cesti Orehovica Guzej - Smrkolj 
 Asfaltiranje ceste v Podlipovici Bedrač – Joger Stanislav 
 Postavitev odbojne ograje ob cesti v Podlipovici Mosar – Bedrač 
 Postavitev odbojne ograje ob cesti Spodnje Izlake, Jenko – Ravnikar 
 Odmera javnih površin na otroškem igrišču KS 
 Odmera pešpoti Pirnat – cerkev Sv. Jurija 
 Asfaltiranje ceste mimo grada, Valvazorjeva ulica 
 Ureditev pločnika v Orehovici so avtobusne postaje Podklanec 
 Ureditev pločnika mimo Eti-ja do križišča Šemnik in naprej proti Mlinšam 
 Razširitev ter ureditev ceste proti cerkvi iz strani Loke 
 Ureditev prehodov za pešce na regionalni cesti pri Medijskih toplicah, v Orehovici pri 

avtobusnih postajah in pri tovarni ETI. 
Simon Zupančič je predlagal še ureditev ceste Šemnik Pavlek. Tokrat bi bilo potrebno nasuti 
pesek še utrditi. 
Franc Ševerkar je predlagal, ureditev asfata do vsake hiše v KS. 
Marica Božič je povedala, da je mulda v Šemniku čisto zasuta in jo je potrebno očistiti. Marko 
Drašlar je predlagal da se uredi vsaj razširjena bankina v Orehovici, do spomenika, kjer ni 
urejen pločnik. Urša Arh je opozorila na slabo stanje ceste proti cerkvi. 

Predsednik je prisotne pozval naj do naslednje seje pripravijo še svoje predloge, da se na 
naslednji seji pripravi prioritetni plan. 
 

10.  točka 
 

Predsednik je prisotne seznanil z odgovorom g. Vrtačnika glede ureditve čistilne naprave. 
Citira: 
Skladno  z OP ROPI je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN Izlake do 31.12.2017. 
Kot je poznano je Izlake zaradi velikosti ČN, ki je manjša od 2.000 PE, izpadla iz financiranja 
kohezijske politike za obdobje 2007-2013. V NRP občine Zagorje ob Savi je sicer načrtovana izvedba 
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projekta Izlake do tega obdobja, vendar pa brez vidnejšega deleža EU in državnih sredstev, to ne bo 
izvedljivo. 
Torej, glede na sedaj veljavni OP ROPI pomeni, da je na območju javne kanalizacije na Izlakah, zato 
dolžna poskrbeti občina Zagorje, kjer pa ni javne kanalizacije pa mora izvesti sistem MKČN sam 
onesnaževalec, ob subvenciji, skladno z vsakoletnim občinskim razpisom! 
 
 
 

11.  točka 
 
Predsednik je prisotne opozoril, da se bliža Miklavževanje, ki ga že tradicionalno organizira KS. Prosi za 
pomoč pri pripravi daril in pri pridobivanju donacij za darila. Glede na zbrani znesek se bo določila tudi 
vrednost posameznega darila. 
 

12. točka 
 
Predsednik je predlagal, da poteka obveščanje med svetniki in KS po elektronski pošti. Predlog je dal 
na glasovanje in svetniki so soglasno sprejeli sklep: 
Vsa obveščanja med svetniki in KS potekajo po e- pošti na naslove, katere so svetniki 
podali na seji. 
V nadaljevanju je predsednik prebral pobudo krajanov Podlipovice, kateri prosijo za pomoč KS pri 
postavitvi javne razsvetljave. Stanovalci so poslali dopis z zbranimi podpisi, s katerim so zaprosili za 
javno razsvetljavo na ulici, katera je bila v zadnjem času že večkrat tarča vlomilcev. Franc Ševerkar in 
Marko Drašlar  bosta preverila stanje na omenjeni ulici  (Podlipovica, Kos – Arh) in o tem poročala 
predsedniku. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sejo smo končali ob 21.50 uri.  
 
 
 
Izlake, dne 10. 12. 2014 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik KS Izlake: 
Tanja Bebar        Franc Ravnikar 


