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ZAPISNIK
7. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 26. 11. 2015, ob 19.00 uri, na sedežu Krajevne skupnosti
Izlake.
Prisotni: Marija Drobne, Petra Podbregar, Simon Zupančič, Franc Ravnikar, Marko Drašlar, Urška
Sodec Bedrač, Marica Božič, Franc Ševerkar
Opravičeni: Uroš Miklavčič, Marica Božič, Maja Vetršek
Neopravičeni:
Ostali: Gašper Koprivšek
PREDLAGAN DNEVNI RED:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Tekoče aktivnosti
- Sanacija ceste v Brezjah, Okrog-Podlipovica, Šemnik-Grobovšča, Pavlek
- Pričetek odvodnjavanja na cesti na Prhovcu
- Postavitev tabel na otroškem igrišču s pozivom lastnikom naj počistijo za svojim psom
- Ogled ceste z namenom postavitve odbojne ograje na Spodnjih Izlakah
- Označitev pešpoti na Narofu
- Asfaltiranje parkirišča
- Obletnica 50 let ustanovitve KS Izlake
- Priprava na Miklavževanje
- Predlogi in pobude svetnikov
1. točka
Predsednik je zbrane v uvodu lepo pozdravil, še posebej gosta Gašperja Koprivška.
Članom sveta KS Izlake je predlagal potrditev predlaganega dnevnega reda. Marko Drašlar se z
dnevnim redom ne strinja. Zanima ga zakaj manjka točka glede razširitve bankine ali pločnika v
Orehovici. Razočaran je, zakaj se pobuda, ki so jo oddali krajani s svojimi podpisi, ni predala na
občino, da bi se lahko uvrstila v proračun 2016. Predsednik je povedal, da ni novih aktivnosti v zvezi s
to tematiko. Pobuda bo oddana naslednji dan, ker je še vedno čas, da se pobuda vloži in rok ni
zamujen. Kljub temu Marko Drašlar pove, da je razočaran, ker še ni oddana. Predsednik zagotovi, naj
ga ne skrbi, rok še vedno ni zamujen. Člani sveta KS so glasovali in potrdili predlagani dnevni red
(Marko Drašlar: proti; ostali: za)
2. točka
Predsednik je članom sveta predlagal potrditev zapisnika 6. redne seje sveta KS Izlake. Člani sveta
so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 6. redne seje.
3. točka
Predsednik je člane sveta seznanil s tekočimi aktivnostmi:
- Sanacija ceste v Brezjah, Okrog-Podlipovica, Šemnik-Grobovšča, Pavlek: Ceste so se
uredile. Simon Zupančič pove, da ni potrebno nasuti peska po ravnini, ker gre ves
pesek v travnik. Predsednik bo preveril ponovno situacijo.
- Pričetek odvodnjavanja na cesti na Prhovcu.
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Postavitev tabel na otroškem igrišču s pozivom lastnikom naj počistijo za svojim psom:
Na KS je prišlo več pripomb s strani krajanov glede neodgovornosti lastnikov psov.
Nekaterim lastnikom psov smo poslali dopis in ji pozvali k čiščenju za svojimi psi.
Ogled ceste z namenom postavitve odbojne ograje na Spodnjih Izlakah: cesta je
nevarna, v kratkem sta bila dva zdrsa avtomobilov na tej lokaciji.
Označitev pešpoti na Narofu
Asfaltiranje parkirišča: Urško Sodec Bedrač je zanimalo kdaj bo asfaltirano parkirišče
pred KS. Predsednik pove, da se bo najprej naredila čistilna naprava, ker njena trasa
poteka čez parkirišče.
Obletnica 50 let ustanovitve KS Izlake: Predsednik se zahvali Urški Sodec Bedrač in
tistim svetnikom, ki so pomagali pri izpeljavi proslave. Urška izpostavi, da je potrebno
sodelovanje vseh svetnikov pri organizaciji prireditev.
Priprava na Miklavževanje: Bo 4.12.2015 v dvorani na Izlakah. Društvo DITKO pripravlja
modernizirano pravljico Rdeča Kapica. Urška Sodec Bedrač apelira na vse svetnike, da
pridejo pomagat. Svetniki se strinjajo in bodo prišli pomagat pripraviti darila za otroke.

4. točka
Predsednik je v tej točki predal besedo gostu ter se mu zahvalil za udeležbo. Je namreč edini svetnik
Občine Zagorje ob Savi, ki se je kot krajan KS Izlake udeležil seje.
Gašper Koprivšek je vse pozdravil in se zahvalil za povabilo. Pove, da je KS Izlake ena uspešnejših v
Občini Zagorje ob Savi pri uveljavljanju svojih interesov. Meni, da se z županom kvalitetno sodeluje.
Res je, da bo proračun občine Zagorje ob Savi bolj okrnjen zaradi nižje povprečnine. V prihodnosti naj
bi postavili jasnejša pravila za financiranje krajevnih skupnosti v Občini. Pomembno je dajanje pobud
in predlogov ter jasni dialogi med krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo, oziroma z županom. Želi,
da ga obveščamo o sejah Sveta KS , da si lahko rezervira čas in se seje udeleži.
Marko Drašlar meni, da manjka nek avtomatizem med krajevnimi skupnostmi in občino.
Urška Sodec Bedrač pove, da je presenečena ker pobuda krajanov Orehovice ni bila oddana na
Občino, da se lahko upošteva v proračunu 2016. Predsednik ponovno pove, da rok za oddajo še ni
potekel. Do roka bo sigurno oddana. Čas oddaje znotraj roka ne vpliva na to ali bo sprejeta pobuda
krajanov ali ne. Prav tako Urška pove, kako neodgovoren voznik pluga za čiščenje snega je lani izvajal
zimsko službo v Podlipovici. Naj se ga opozori, ker je nevarno za ljudi, ki hodijo po cesti in se ne
morejo umakniti, on pa glede na preveliko hitrost ne more pravočasno zaustaviti stroja. Predsednik
obljubi, da ga bo poklical in opozoril na nevarnost.
Mari Drobne je povedala, da je poškodovana cesta na Gladežu. Prebivalci se pritožujejo. Predsednik
bo pregledal cesto in prosil Komunalno podjetje za najnujnejše sanacije ceste.
Predsednik še seznani prisotne o prejetem obvestilu iz občine Zagorje ob Savi:
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih
teles OS , članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov KS (Uradni
list RS, št. 18/2015, z dne 16.03.2015) v 12. členu določa, da predsedniku KS lahko pripada letno
plačilo v višini največ 15,5 % plače župana. Podlaga za izplačilo je sklep o izplačilu, ki ga sprejme Svet
KS najkasneje do konca novembra tekočega leta.
Predsednik meni, da stroški postajajo vedno večji. Saj praktično za funkcijo ne prejema nobenega
nadomestila, koristi pa svoj avto, telefon, čas, velikokrat tudi raznovrstno orodje, ki ga nosi od doma.
Zato predlaga sprejem sklepa o izplačilu, ki lahko prejme predsednik. Svoj predlog da na glasovanje:
Svetniki so glasovali in soglasno sprejeli sklep: Predsednik Sveta KS Izlake prejema na
podlagi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarje v Občine Zagorje
ob Savi, članov delovnih teles OS, članov drugih organov občine in predstavnikov KS
(Uradni list RS, št. 18/2005, z dne 16. 3. 2015), 12. člen, letno plačilo v višini 15,5%
plače župana.
Sejo smo končali ob 21.15 uri.
Izlake, dne 7. 12. 2015
Zapisala:
Tanja Bebar

Predsednik KS Izlake:
Franc Ravnikar
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