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ZAPISNIK
6. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 10. 9. 2015, ob 19.00 uri, na sedežu Krajevne skupnosti
Izlake.
Prisotni: Petra Močnik, Franc Ravnikar, Marko Drašlar, Urška Sodec Bedrač, Simon Zupančič, Marica
Božič, Franc Ševerkar
Opravičeni: Marija Drobne, Uroš Miklavčič, Maja Vetršek, Urška Arh
Neopravičeni:
Ostali:
PREDLAGAN DNEVNI RED:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje
3. Aktivnosti ob 50 letnici ustanovitve KS Izlake - predlogi
4. Tekoče aktivnosti
- Sanacija ceste v Orehovici (Smrkolj Maks)
- Dela pri Podpečanu zaključena
- Sestanek o selitvi knjižnice na občini prestavljen
- Pobuda za javno razsvetljavo v Orehovici
- Prestavitev žive meje izpred uvoza k osnovni šoli na drugo lokacijo
- Asfaltiranje parkirišča
- Sanacija plazu v Zabrezniku
- Najemnine Bar 2B in Podpečan (vloga za znižanje)
5. Predlogi in pobude svetnikov
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 5. redne seje.
3. točka
Predsednik je članom sveta prebral poročilo arhivske svetovalke Mag. Hedvike Zdovc (Zgodovinski
arhiv Celje) o ustanovitvi KS Izlake: »Krajevna skupnost Izlake je bila ustanovljena 10. 4. 1964 na
zboru občanov Izlake. Do meseca novembra 1965 pa je bilo poslovanje KS na podlagi iniciativnega
odbora. V novembru 1965 pa je bil izvoljen upravni organ, to je Svet krajevne skupnosti Izlake.
V juniju 1966 je Skupščina občine Zagorje ob Savi krajevni skupnosti dodelila poslovni prostor v
zadružnem domu, ki je postal tudi sedež Krajevne skupnosti Izlake.«
Predlaga da visoko okroglo obletnico obeležimo z krajšim kulturnim program v dvorani na Izlakah in
sicer v petek, 13. 11. 2015, ob 18. uri.
Sledila je kratka razprava in medsebojno posvetovanje svetnikov. Urška Sodec Bedrač je pripomnila,
da lahko pomaga pri oblikovanju predstave. V bližnji prihodnosti naj bi sklicala sestanek z društvi ter
se dogovorila o morebitnih sodelovanjih na proslavi.
Predsednik je svoj predlog dal na glasovanje.
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Člani sveta so glasovali in soglasno sklenili, da bo kulturna proslava ob 50. letnici
ustanovitve Krajevne skupnosti Izlake v petek, 13. 11. 2015, ob 18. uri, v dvorani na
Izlakah.
4. točka
Predsednik je poročal o tekočih aktivnostih:
 Sanacija ceste v Orehovici (Smrkolj Maks); asvalt (30m²) se bo polagal, ko bodo za to
zagotovljena finančna sredstva.
 Dela pri Podpečanu zaključena; Predsednik je preveril opravljena dela in povedal, da so
obnovitvena dela v poslovnih prostorih najemnika Igorja Podpečana zaključena. Škoda je
nastala zaradi spuščanja strehe, katero smo prejšnje leto obnovili.
Sestanek o selitvi knjižnice na občini prestavljen; ponovno so prestavili sestanek v zvezi z
dokončno odločitvijo selitve knjižnice. Predsednik pove, da je v preteklem tednu obiskal
direktorico knjižnice Zagorje ob Savi, katera mu je povedala, da so se odločili preseliti iz naše
stavbe v stavbo Kmetijske zadruge Izlake, kjer je bila stara kmetijska trgovina (pod
kinodvorano na Izlakah).
 Pobuda za javno razsvetljavo v Orehovici; ponovno je predsednik urgiral na občini. Marko
Drašlar pripomni naj se naredi bankina v Orehovici. Meni, da bi Kralj prodal zemljo ali pa
zamenjal. Sklad naj proda zemljo njemu, on pa proda občini, kar bi bilo verjetno najhitreje
urejeno. Govoril bo s Kraljem, predsednik pa pošlje dopis v Ljubljano.
 Prestavitev žive meje izpred uvoza k osnovni šoli na drugo lokacijo; bi bilo potrebno zaradi
slabe vidljivosti na cesto.
 Asfaltiranje parkirišča; kljub predsednikovi prošnji na občini, verjetno letos ne bo dovolj
finančnih sredstev.
 Sanacija plazu v Zabrezniku; dela so zaključena in cesta je ponovno odprta, nameščena je tudi
varnostna ograja.
 Najemnine Bar 2B in Podpečan (vloga za znižanje); Najemnik Bara 2B želi 50% zmanjšanje
mesečne najemnine (priloga njihov dopis z dne 18. 8. 2015). Na zelenico ob parkirišču želi
postaviti začasni montažni objekt za prodajo jutranje kave. Marko Drašlar pripomni, da je
znižanje najemnine nezakonito, najemnik pa je sam kriv, če nima prometa. Urška Sodec
Bedrač pove, da je pripravljena pristati na znižanje najemnine, sicer zakona ne pozna, a da se
najemnina zniža tokrat zadnjič. Franc Ševerkar pripomni, da je za KS boljše znižati najemnino
in obdržati najemnika, kot imeti prazne prostore brez najemnine. Franc Ravnikar se strinja z
njih. Marica Božič pove, da so časi težki in meni, da bi najemnino znižali za 1 leto.
Predsednik da na glasovanje predlog najemnika B2bar d.o.o., da se najemnina zniža za 50%.
Člani sveta so glasovali in soglasno sprejeli sklep: Predlog o znižanju najemnine
najemniku B2 bar d.o.o. se zavrne.
Z najemnikom Igorjem Podpečanom se je predsednik dogovarjal o delni povrnitvi stroškov, ki jih je
najemnik imel v času sanacije poškodovanih prostorov. Predlaga, da se najemnina zniža za 50,00 eur
na mesec, v skupnem znesku 1.800,00 eur, mesečno obračunavanje se prične s septembrom 2015.
Svoj predlog da na glasovanje.
Člani sveta so glasovali in soglasno sprejeli sklep: Najemniku Igorju Podpečanu se
najemnina zniža za 50,00 eur mesečno, v skupnem znesku 1.800,00 eur, mesečno
obračunavanje se prične s septembrom 2015.
5. točka
Urška Sodec Bedrač želi, da se postavni cestno ogledalo na izvozu ceste Mosar-regionalna cesta. Pove
tudi, da asfalt na cesti Mosar-Gradišče poka in se cesta nagib, hkrati pa pohvali predsednika za
njegovo požrtvovalno delo. Predsednik je za ogledalo že zaprosil, a je bil zavrnjen, poizkusil bo
ponovno. Simon Zupan želi, da se postavijo varnostne ovire na cesti v Šemniku. Ševerkar Franc pove,
da je potrebno sanirati cesto Brezje pred zimo.
Pod točko razno ni bilo razprave.
Sejo smo končali ob 21.00 uri.
Izlake, dne
16. 9. 2015
Zapisala:

Predsednik KS Izlake:
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