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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 
 

3. redne seje sveta KS  Izlake, ki je bila 15. 1. 2015, ob 19.00 uri, na sedežu Krajevne skupnosti 
Izlake. 

 

Prisotni: Marija Drobne, Uroš Miklavčič, Petra Močnik, Franc Ravnikar,Urška Arh, Marko Drašlar, Franc   
Ševerkar, Urška Sodec Bedrač 

Opravičeni: Simon Zupančič, Marica Božič, Maja Vetršek 
Neopravičeni:  

Ostali: Barbara Jenko 

 
PREDLAGAN DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje 
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje 
4. Prioritetni plan aktivnosti za mandatno obdobje 
5. Poročilo sestanka predsednikov KS občine Zagorje ob Savi 
6. Tekoče aktivnosti 
7. Razno 

 

 

1. točka 
Predsednik je zbrane v uvodu  lepo pozdravil in povedal, da je prisotna tudi Barbara Jenko, najemnica 

lokala Bar B!, v naši stavbi. Želela je spregovoriti s člani sveta KS. Predal ji je besedo. Najemnica 

izpostavi problem parkiranja v bližini lokala, kar je za takšen lokal velikega pomena. Vsa parkirišča so 
zasedena in ni prostora za goste lokala. Predlaga, da se rezervira za goste lokala vsaj 2-3 parkirišča ali 

vsaj postavitev znaka «Časovno omejeno gibanje«. Poleg izpostavljenega problema je prosila člane 
sveta za znižanje najemnine. Fiksni stroški so izredno veliki, trenutni promet pa izredno nizek. 

Vsakršno znižanje bi bilo dobrodošlo, morda bi lahko sprejeli kakšen kompromis glede najemnine. 

Predsednik je povedal, da je parkirišče javno in se ne sme rezervirati parkirišča, se pa strinja, da bi 
lahko spremenili sistem parkiranja, s tem bi pridobili približno 7 novih parkirnih mest, morda bi izrisali 

z barvami parkirna mesta. 
Urška Sodec Bedrač je omenila, da bi dež verjetno spral črte. Pove, da ima tudi podjetje Sloform 

(naš najemnik) probleme s parkiranjem  in je res potrebno nekaj ukreniti. 

Marko Drašlar je povedal, da na javnem mestu ne moreš postaviti znaka o prepovedi parkiranja. 
Franc Ševerkar je dodal, da naj se morda postavi znak za  prošnjo naj parkirajo kje drugje. 

Po tej diskusiji se je Barbara Jenko poslovila. Svetniki so predsedniku povedali, da naj na naslednjih 
sejah v naprej napove goste in teme na sejah, da se lahko pripravijo. 

Sledila je splošna razprava glede višine najemnine. Izoblikoval se je predlog o znižanju najemnine za 
10% do meseca maja, kar pomeni najemnina za mesec januar, februar, marec in april. 

Predsednik je dal predlog na glasovanje. Marko Drašlar se je vzdržal glasovanja. Ostali so glasovali in 

soglasno sprejeli sklep: 
Najemnici Barbari Jenko se zniža najemnina za 10%, za mesece januar, februar, marec in 

april 2015. 
 

V nadaljevanju je predsednik podal na glasovanje predlagani dnevni red.  

Člani sveta so predlagani dnevni red soglasno potrdili.  

http://www.izlake.si/
mailto:info@izlake.si
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2. točka 
Predsednik je članom sveta ponovno predlagal potrditev nespremenjenega zapisnika 1. redne seje 

sveta KS  Izlake. Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje Sveta KS Izlake, z 

dne 20. 11. 2014. 
 

3. točka 
Predsednik je članom sveta  predlagal potrditev zapisnika 2. redne seje sveta KS  Izlake. Člani sveta 

so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 2. redne seje Sveta KS Izlake, z dne 18. 12. 2014. 
 

4. točka 

Predsednik je svetnikom predstavil okvirno izoblikovani prioritetni plan aktivnosti (okvirno se je plan 
postavil na 1. redni seji). Svetniki so po obsežni diskusiji izoblikovali prioritetni plan aktivnosti: 

1. Asfaltiranje ceste Orehovica, Podklanec-Razboršek –Lazar (izdelava dokumentacije) 
2. Asfaltiranje parkirišča pri novem pokopališču 

3. Razširitev ter ureditev ceste proti cerkvi iz strani Loke 

4. Asfaltiranje ceste Šemnik, Borštnar – Koporc, Topolovec  cca. 200m 
5. Popravilo ceste Krače 

6. Asfaltiranje ceste Gladež, Prašnikar – Razpotnik 
7. Postavitev odbojne ograje ob cesti v Podlipovici Mosar – Bedrač 

8. Asfaltiranje ceste Grobovšca Mohar – Baloh 
9. Ureditev pločnika v Orehovici do avtobusne postaje Podklanec 

10. Asfaltiranje ceste v Podlipovici Bedrač – Joger Stanislav 

11. Ureditev avtobusne postaje na Valvazorjevi 
12. Ureditev pločnika mimo Eti-ja do križišča Šemnik in naprej proti Mlinšam 

13. Asfaltiranje ceste mimo grada, Valvazorjeva ulica 
14. Popravilo kanalizacije na cesti Orehovica Guzej - Smrkolj 

15. Ureditev prehodov za pešce na regionalni cesti pri Medijskih toplicah, v Orehovici pri 

avtobusnih postajah in pri tovarni ETI. 
16. Postavitev odbojne ograje ob cesti Spodnje Izlake, Jenko – Ravnikar 

17. Odmera javnih površin na otroškem igrišču KS in odmera pešpoti Pirnat – cerkev Sv. Jurija 
18. Ureditev mulde v Šemniku (mimo Božič Mari) 

19. Pobuda za ogledalo pri Mosarju, ob regionalni cesti 

 
Predsednik je izoblikovani predlog podal na glasovanje. Svetniki so soglasno sprejeli sklep in s tem 

sprejeli Prioritetni plan aktivnosti KS Izlake v mandatnem obdobju: 
1. Asfaltiranje ceste Orehovica, Podklanec-Razboršek –Lazar (izdelava 

dokumentacije) 
2. Asfaltiranje parkirišča pri novem pokopališču 

3. Razširitev ter ureditev ceste proti cerkvi iz strani Loke 

4. Asfaltiranje ceste Šemnik, Borštnar – Koporc, Topolovec  cca. 200m 
5. Popravilo ceste Krače 

6. Asfaltiranje ceste Gladež, Prašnikar – Razpotnik 
7. Postavitev odbojne ograje ob cesti v Podlipovici Mosar – Bedrač 

8. Asfaltiranje ceste Grobovšca Mohar – Baloh 

9. Ureditev pločnika v Orehovici do avtobusne postaje Podklanec 
10. Asfaltiranje ceste v Podlipovici Bedrač – Joger Stanislav 

11. Ureditev avtobusne postaje na Valvazorjevi 
12. Ureditev pločnika mimo Eti-ja do križišča Šemnik in naprej proti Mlinšam 

13. Asfaltiranje ceste mimo grada, Valvazorjeva ulica 
14. Popravilo kanalizacije na cesti Orehovica Guzej - Smrkolj 

15. Ureditev prehodov za pešce na regionalni cesti pri Medijskih toplicah, v 

Orehovici pri avtobusnih postajah in pri tovarni ETI. 
16. Postavitev odbojne ograje ob cesti Spodnje Izlake, Jenko – Ravnikar 

17. Odmera javnih površin na otroškem igrišču KS in odmera pešpoti Pirnat – 
cerkev Sv. Jurija 

18. Ureditev mulde v Šemniku (mimo Božič Mari) 

19. Pobuda za ogledalo pri Mosarju, ob regionalni cesti 
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5. točka 

Predsednik je podal kratko poročilo s sestanka predsednikov krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob 
Savi. Cene zimske službe ostajajo v občine enake kot lani. Vsa prevozna sredstva, s katerimi se v 

Občini letos izvaja zimska služba (pluženje, oranje, posipanje), so opremljena z GPS napravami, tako 

da so sledljiva v vsakem trenutku. To omogoča večjo kontrolo nad izvajalci zimske službe in obračuni 
njihovih del. 

Sredstva, katera dobijo krajevne skupnosti iz proračuna Občine Zagorje ob Savi ostajajo v isti višini, 
kot lani. 

Sredstva za čistilno napravo so z evropske strani zagotovljena. Urejanje le te na bi trajalo 2 leti. 
 

6. točka 

Tekoče aktivnosti je predsednik predstavil: 
- odmera parcel v lasti KS pri pokopališču 

- predsednik povabi vse svetnike na sestanek glede pešpoti dne 21.1.2015 
- Miklavževanje je bilo izpeljano, zahvalil se je vsem sponzorjem, ki so bili 

resnično velikodušni in organizatorjem, ki so pripomogli k izpeljavi dogodka. 

Donirali so: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
7. točka 

Marko Drašlar je predlagal, naj se na občini pripravijo izhodišča in usmeritve glede postavitve 

individualnih čistilnih naprav. Predsednik je obljubil, da se bo pozanimal. 
 

 
 

Sejo smo končali ob 21.30 uri.  
 

 

 
Izlake, dne 19. 1. 2015 

 
 

 

Zapisala:        Predsednik KS Izlake: 
Tanja Bebar        Franc Ravnikar 

Št. pog. Donator Znesek 

1/2014 Miklavčič Uroš s.p. 50,00 

2/2014 DMP Dejan Podbregar s.p. 50,00 

3/2014 Elnet d.o.o. 50,00 

4/2014 Razpotnik Boštjan s.p. 40,00 

5/2014  Skitti, Smrkolj Jože s.p. 100,00 

6/2014 Silvo Razpotnik s.p. 50,00 

7/2014 Arh Ivan s.p. 50,00 

8/2014 Metod Knez s.p. 20,00 

9/2014 Matej Vračevič s.p., Pizzerija Čebelica 100,00 

10/2014 Gobovc d.o.o. 100,00 

11/2014 Eti d.d. 200,00 

12/2014 Aki 50,00 

  skupaj 860,00 

  Grafex praktična darila15 kom   

  Oberč 200 pvc vrečk za darila   

  Ekološka kmetija Kos z Razborca-600 piškotov 

  Meganet- recepti za  piškote 200 kom   

  skupaj 860,00 


