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ZAPISNIK
4. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 26. 2. 2015, ob 19.00 uri, na sedežu Krajevne skupnosti
Izlake.
Prisotni: Uroš Miklavčič, Petra Močnik, Franc Ravnikar, Urška Arh, Marko Drašlar, Urška Sodec Bedrač
Opravičeni: Marija Drobne, Simon Zupančič, Marica Božič, Maja Vetršek, Franc Ševerkar
Neopravičeni:
Ostali:
PREDLAGAN DNEVNI RED:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje
4. Predlog menjave najemnih prostorov knjižnice
5. Aktivnosti ob krajevnem prazniku, dogovor o načinu praznovanja
6. Tekoče aktivnosti
7. Predlogi in pobude svetnikov
8. Razno
1. točka
Predsednik je zbrane v uvodu lepo pozdravil.
Članom sveta KS Izlake je predlagal potrditev predlaganega dnevnega reda. Člani sveta KS so
glasovali in soglasno potrdili predlagani dnevni red.
2. točka
Predsednik je članom sveta predlagal potrditev zapisnika 3. redne seje sveta KS Izlake. Marko Drašlar
je pripomnil, da želi, da se popravi 4. točka zapisnika in sicer 9. alineja: Ureditev pločnika v Orehovici
od Brvarja do spomenika oz. vsaj razširitev bankine.
Člani sveta so glasovali o zapisniku in predlaganim popravkom soglasno potrdili zapisnik
s popravkom. 4. Točka, 9. alineja se torej glasi: Ureditev pločnika v Orehovici od Brvarja
do spomenika oz. vsaj razširitev bankine.
3. točka
V nadaljevanju je poslovna sekretarka predstavila in obrazložila zaključni račun za leto 2014. Po
splošni debati je predsednik je članom sveta predlagal potrditev zaključnega računa za leto 2014.
Člani sveta so glasovali in soglasno sprejeli sklep: Zaključni račun za leto 2014 se
sprejme.
4. točka
Predsednik je svetnikom predstavil nov predlog sestave Odbora Izlaških novic:
Uroš Miklavčič - kot odgovorni urednik, Urška Sodec Bedrač (član), Urška Arh (član), Petra Močnik
(član). Predlog je podal na glasovanje. Člani sveta so glasovali in soglasno sprejeli sklep:
Odbor Izlaških novic sestavljajo člani: Uroš Miklavčič, kot odgovorni urednik, Urška Sodec
Bedrač, Urška Arh in Petra Močnik.
Uroš Miklavčič je na glasovanje dal predlog cenika oglasov Izlaških novic, katere naj bi ostale iste kot
lani, spremeni pa se velikost oglasov in sicer se velikost oglasa 1/8 B4 in ¼ B4 ukine, nadomesti pa se
1/3 B4. Cena 1/3 B4 oglasa pa bi bila 44,00 eur.
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Člani sveta so glasovali in soglasno sprejeli sklep:
Cenik Izlaških novic:
Zadnja stran (B4, 230mm x 325 mm)
165,00 eur
Cela stran (B4, 230mm x 325 mm)
132,00 eur
Polovica strani (1/2 B4, 230mm x 162mm) 80,00 eur
Tretjina stani (1/3 B4, 115 mm x 108 mm) 44,00 eur.
5. točka
Predsednik je podal kratko poročilo o opravljanju tekočih aktivnostih:
-Na občini se je pozanimal glede javne razsvetljave v naselju Orehovica, za kar so dali pobudo krajani,
odgovorili so mu, da trenutno ni sredstev za ta namen. Mogoče kasneje.
-Direktor občinske uprave je obljubil razširitev parkirišča pred KS. Skupaj s predsednikom sta že
pregledala teren in dogovorila glede velikosti parkirišča.
-Prav tako se je z direktorjem občinske uprave dogovoril, da bodo imele prednost tiste makadamske
ceste, pri katerih bi pri izvedbi asfalta sodelovali tudi krajani sami.
-Najemnik Podpečan Igor ima zaradi zamakanja strehe uničeno določeno opremo v studiu. Prostor je
potrebno obnoviti, vendar pa se mora ta prej posušiti, ker je vlaga prevelika.
-Vodna skupnost ureja brežine potokov s sekanjem.
Petra Močnik je vprašala kako je z asfaltiranjem ceste v Zabreznik, predsednik ji pove, da so mu na
občini zagotovili, da je v planu asfaltna prevleka.
6. Točka
Pod točko razno ni bilo razprave.
Sejo smo končali ob 21.00 uri.
Izlake, dne 2. 3. 2015
Zapisala:
Tanja Bebar

Predsednik KS Izlake:
Franc Ravnikar
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