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ZAPISNIK
5. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 14. 5. 2015, ob 19.00 uri, na sedežu Krajevne skupnosti
Izlake.
Prisotni: Marija Drobne, Petra Močnik, Simon Zupančič, Marica Božič, Franc Ravnikar, Maja Vetršek,
Urška Arh, Marko Drašlar, Franc Ševerkar, Urška Sodec Bedrač
Opravičeni: Uroš Miklavčič
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 5. redne seje sveta KS Izlake. Člani sveta
so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 4. redne seje.
3. točka
Predsednik je članom sveta predlagal potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje sveta KS Izlake.
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 1. korespondenčne seje.
4. točka
Predsednik pove, da je obiskal direktorico knjižnice Zagorje ob Savi in z njo govoril o prostorih
knjižnice ter morebitni selitvi. Poudari, da je potrebno na premoženje KS gledati kot dober gospodar.
Zadevo bodo pregledali in sporočili.
Drašlar Marko je povedal, da ima knjižnica prednost. Kultura je pomembna za kraj. Predsednik se je
strinjal in poudaril da se je treba pogovoriti, da bosta obe strani zadovoljni. Za prostore knjižnice se
zanima podjetje Sloform d.o.o., ki je že naš najemnik, vendar v manjših prostorih. Prostore knjižnice
so si svetniki ogledali.
Božič Marica je predlagala odštevalni števec za porabo elektrike, kateri se zmontira na posamezen
električni aparat. Marko Drašlar meni, da meritve ne bodo točne. Po splošni debati je predsednik
predlagal, da ob dogovoru, da se obe strani strinjata, izpeljemo zamenjavo prostorov. Člani sveta so
glasovali in soglasno sprejeli sklep: Ob pogoju, da se obe strani strinjata se izpelje
menjava prostorov.
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5. točka
Predsednik je prisotne vprašal kaj menijo o organizaciji krajevnega praznika (oblika praznovanja),
hkrati pa dodal, da bo ob tem potrebno delo vseh svetnikov. Vsakoletna proslava v Orehovici pa je 18.
5. 2015, ob 11. uri. Program pripravljajo učenci in učitelji OŠ Ivan Kavčič Izlake. Vse prisotne je lepo
povabil.
Drašlar Marko je vprašal zakaj je proslava v Orehovici dopoldan. Predsednik pove, da le takrat lahko
pridejo učenci in učitelji. V nadaljevanju je predlagal kot proslavo ob krajevnem prazniku, prireditev v
kulturni dvorani. Veselice ne bo, ker je že govoril z gasilci in niso pripravljeni prevzeti gostinskega
dela. Zupančič Simon je pripomnil, da se strinja, Drašlar pa meni, da je trenutno veselic - po 2 do 3
vsak vikend in je resnično nesmiselno organizirati še dodatno. Urška Sodec Bedrač vpraša prisotne kaj
menijo o programu v kulturni dvorani, Arh Urška meni, da bi bila v dvorani kulturna prireditev najbolj
primerna. Urška Sodec Bedrač se javi, da organizira prireditev. Okviren program bo svetnikom poslala
v pregled.
Predsednik da predlog, da se v kulturni dvorani na Izlakah organizira kulturna prireditev. Člani sveta
so glasovali in soglasno sprejeli sklep: Zaključna prireditev ob krajevnem prazniku se
organizira kot kulturna prireditev v dvorani na Izlakah.
6. točka
Predsednik v nadaljevanju pove, da ima predsednik ŠD Izlake, Jernej Kovačič predlog, da se zemljišče
na katerem stoji športno igrišče prepiše v last občine Zagorje ob Savi. Predsednik se je že pozanimal
glede prenosa in na Občini Zagorje ob Savi pravijo da ne. Kljub vsemu želi da o tem glasujejo še
svetniki.
Člani sveta so glasovali in soglasno sprejeli sklep: Lastništvo parcele, kjer je športno
igrišče Izlake se ne prenese v lastništvo Občine Zagorje ob Savi.
Zemljišče v Orehovici, kjer naj bi potekala urejena bankina je v lasti države. Kontaktna oseba je Šubic
Anica. Morda bi se dalo dogovarjati o menjavi zemljišč, da pridobimo dovolj za pešpot.
2. 4. 2015 je na OŠ potekal sestanek zaradi parkirišča na Izlakah. 23. 4. 2015 pa je z Občine Zagorje
že prišlo obvestilo, da se pričenjajo dela razširjanja parkirišča pred stavbo KS. Predsednik poudari, da
bi morda poizkusili parkirišče tudi asfaltirati ter vrisati parkirišča.
Z go. Kampuževo na ARSO se je dogovoril glede sanacije potokov Orehovica (Lesji potok). Plaz Drolc
se bo še letos saniral.
Javna razsvetljava v Orehovici naj bi se uredila jeseni.
Prostori najemnika Podpečana so sedaj suhi in pripravljeni na sanacijo. Najemnik je predlagal
kompenzacijo, vendar ga je predsednik zavrnil.
7. točka
Petra Močnik je povedala, da je ogledalo pri Gobovc super, Marica Božič pa je povedala, da bodo tudi
letos uredili bankino.

Pod točko razno ni bilo razprave.
Sejo smo končali ob 21.40 uri.
Izlake, dne 2. 3. 2015
Zapisala:
Tanja Bebar

Predsednik KS Izlake:
Franc Ravnikar
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