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ZAPISNIK
9. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 19. 12. 2012, ob 18.00 uri, na sedežu
Krajevne skupnosti Izlake.
Prisotni: Borut Novšak, David Kralj, Rudi Bantan, Urška Sodec Bedrač, Jožef Arh,
Valentin Vrtačnik, Irena Hudi
Opravičeni: Zvonimir Ule, Danilo Lipovšek, Marija Razpotnik, Marko Lebar
Neopravičeni:
Ostali: Milan Bedrač, Magda Kovač, Sonja Drnovšek, Franc Zajc
PREDLAGAN DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika 8. redne seje
Tekoče aktivnosti
Predlogi in pobude svetnikov
Razno

1. točka
Predsednik je vse prisotne, še posebej predstavnike društev pozdravil in predlagal
potrditev predlaganega dnevnega reda.
Svetniki so predlagani dnevni red soglasno potrdili.
2. točka
Predsednik je članom sveta predlagal potrditev zapisnika 8. redne seje sveta KS
Izlake, ki je bila 1.10. 2012.
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 8. redne seje sveta KS
Izlake, ki je bila 1. 10. 2012.
3. točka
Predsednik je v nadaljevanju prisotne seznanil s tekočimi aktivnostmi:
- Prebral je odgovor predsednika ŠD Izlake glede nevarnih vrat v ograji igrišča
(Problem je na 8. redni seji izpostavil Marko Lebar), ki se glasi:« Vse je
mogoče, bomo preučili za kaj gre. Vendar majhni otroci nikakor ne smejo biti
brez spremstva staršev na igrišču.«
- Cesta Gradišče-Mosar je asfaltirana v dolžini cca. 600 m (finančno je projekt
podprla v celoti Občina Zagorje ob Savi).
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Pred stavbo KS Izlake se je povečalo makadamsko parkirišče (finančno je
projekt podprla Občina Zagorje ob Savi, manjši del KS).
Prenovila se je pisarna KS Izlake, menjalo se je pohištvo, zamenjale so se
talne obloge v pisarni in v hodniku pred njo, prepleskale so se stene v pisarni,
ženskem WC-ju in hodniku pred njim.
Dokončno se je uredila pešpot proti cerkvi sv. Jurija. Delo so v celoti prispevali
prostovoljci. Vsa dela pa je organiziral Franc Ravnikar.
Uredila se je avtobusna postaja v Polšini.
Nadaljuje se z pridobitvijo projekta Pešpot okoli Izlak. Manjka še mnenje
ARSO. Predsednik pa opozori, da bo težko pridobiti služnosti za zemljišča po
katerih naj bi potekala pešpot. Investicija je ocenjena okoli 180.000,00 eur.
Ekološki otoki: projekt je bil narejen, na občini so nam potrdili ureditev enega
ekološkega otoka. Ta naj bi bil v Orehovici.
V Medijskih toplicah naj bi DRSC urejala avtobusna postajališča.
V OŠ Ivana Kavčiča smo v večnamenskem prostoru organizirali vsakoletno
Miklavževanje, praznovanje krajevnega praznika pa nam je skazilo slabo
vreme zato ga nismo izpeljali. Za naslednje leto predsednik predlaga
postavitev šotora. Franc Zajc je izpostavil problem skladiščenja šotora in
vprašal po višini investicije.
Finančna sredstva za večnamensko dvorano ni v predlogu proračuna 2013.

4. točka
Urška Sodec Bedrač je opozorila na nevarnost odseka cesta Mosar-Gradiše. Ob
cesti ni varnostne ograje, pod njo pa prepad. Predlaga postavitev zaščitne ograje.
Prav tako je predlagala nakup naglavnih mikrofonov v KS.
Rudi Bantan je izpostavil premajhno osvetlitev na relaciji Fajnovem mostu – ulica
Medijske toplice. Cestni znak z označbo kraja Izlake je potrebno prestaviti. Znak je
napačno postavljen.
Franc Zajc je povedal, da je vesel, ker se je v tem letu v KS nekaj naredilo. Izpostavil
pa je problem ekoloških otokov, na katerih so premajhne kapacitete. Kot predsednik
PGD Izlake je izpostavil slabe oznake hidrantov. Predlaga da vzdrževalec vodovoda
naredi poročilo o meritvah na hidrantnem omrežju in pošlje njihovemu društvu.
Opozoril je na slabo stanje struge Medija, še posebej pred mostom v Zelencu.
Saniranje struge je nujno potrebno.
Predsednik mu je odgovoril, da skoraj dnevno pošiljamo dopise na ARSO go.
Kambič, vendar ne dobimo odgovora. Želi, da bi posredovala še občina.
Franc Zajc je opozoril na ureditev razsvetljave na Izlakah, njihovo vzdrževanje –
svetila so v zelo slabem stanju. Moti ga tudi napeljave električnih kablov pri Medijskih
toplicah, ki je speljana nizko in tik ob cestišču. Predlaga, da se projekt Pešpot okoli
Izlak spelje točno po projektu. Pomembna je kvalitetna ureditev poti. Opozoril je tudi
na neprimerno lokacijo predvidene čistilne naprave pod »Okamenelimi svati« v
Zelencu. Predlaga lokacijo v Sp. Izlakah, nasproti kmetije Bregar. V Podlipovici je
izpostavil neprimerno lokacijo smetnjakov (tik ob vhodu v cerkev), ter slabo cesto v
Podlipovici (makadam). Predlaga ureditev seznama ureditve cest.
Predsednik je odgovoril, da je v KS narejen prioritetni plan del, na katerega je
uvrščena tudi ureditev in asfaltiranje ceste v Podlipovici.
Arh Jože povedal, da je cesta proti cerkvi v Podlipovici v izredno slabem stanju, še
posebej na križišču pri Sešlarju. Potrebno bi bilo urediti tudi cesto v Plazinah (posuti
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in utrditi). Na avtobusnih postajah bi lahko uredili table, na katerih bi bil viden vozni
red avtobusov. Urediti je potrebno bankine v Podlipovici, na regionalni cesti ob
mostu pri vrtnariji. Nujna je tudi ureditev makadamske ceste v Podlipovici.

5. točka
Pri peti točki dnevnega reda je predsednik vsem prisotnim zaželel lepe praznike ter
srečno novo leto. Predstavnikom društev se je zahvalil za njihovo udeležbo in izrazil
upanje, da bo sodelovanje tudi v naslednjem letu potekalo uspešno. Sledila je
manjša pogostitev in druženje.

Sejo smo končali ob 19.30 uri.
Izlake, dne 28. 12. 2012
Zapisala
Tanja Bebar

Predsednik KS Izlake
Borut Novšak
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