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ZAPISNIK
sestanka predstavnikov sveta KS Izlake in županom občine Zagorje ob Savi
g. Matjažem Švaganom, ki je bil 23. 5. 2011, ob 18.00 uri, v sejni sobi Krajevne
skupnosti Izlake.
Prisotni: Matjaž Švagan, Borut Novšak, Zvonimir Ule, Urška Sodec Bedrač, Danilo
Lipovšek, Jožef Arh, Irena Hudi, Marko Lebar, David Kralj, Rudi Bantan
Opravičeni: Marija Razpotnik, Valentin Vrtačnik
Neopravičeni:
Ostali: /
V uvodnem delu sestanka je predsednik KS Izlake, Borut Novšak vse lepo pozdravil
in se zahvalil županu za odziv na povabilo. Župan se je zahvalil za povabilo in
povedal, da se je na povabilo z veseljem odzval. Menil je, da so zelo pomembna
dogovarjanja, vsaka kritika je dobrodošla.
Borut Novšak je po uvodnem delu prešel na predstavitev največjih problemov v naši
krajevni skupnosti:
 Medijske toplice: Velik problem zapuščenosti in zanemarjenosti. Kraj je postal
zbirališče vandalov. Predstavlja nevarnost za ljudi, predvsem za otroke saj so
nekatera vrata v kletne prostore odprta, v globini pa se nahaja visoka voda.
Lokal je v privatni lasti. Situacijo smo prijavili inšpekcijski službi, vendar niso
odreagirali. Želeli bi urediti vsaj videz okolice in obcestne ograje. Ali lahko
Občina Zagorje ob Savi pomaga z odlokom pri ureditvi okolice Medijskih
toplic?
Župan je povedal, da so Medijske toplice že tri leta že prava sramota. Želi si,
da bi Medijske toplice znova zaživele. Sestal se je z g. Zupanec, ki je povedal,
da nima namena vlagati v Medijske toplice. Tudi v najem objekta nimajo
namena oddati.
Na podlagi občinskega odloka bodo opozarjali (privatna lastnina). Druge moči
občina nima. Obljubil je, da bodo obcestno ograjo sanirali oz. postavili novo,
da bo vsaj izgled kraja malce lepši. V nadaljevanju je še povedal, da bo v
Zagorju bazen iz vrtine Rudnika, vendar ne v turistične namene. Finančno se
bo projekt kril iz Projekta obnove starih rudarskih jeder.
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 Ceste in plazovi: Borut Novšak med prestavitvijo pove, da smo izbrali le najbolj
kritične.
Hudo poškodovana je cesta na lokaciji Drolc (Loke) - Zgornje Izlake - Spodnje
Izlake. Poškodbe na cesti se nahajajo v vsej njeni dolžini. Odsek »pri Drolc«
pa je postal že nevaren zaradi plazu, ki cesto v tem delu nenehno odnaša.
Cesta na Valvazorjevi je kljub delni sanaciji še vedno slabo prevozna in močno
plazi.
Cesta v Zabrezniku je komaj prevozna. Deževje je spodneslo podlago in del
asfalta na ovinku se bo vsak čas odlomil, ker nima podlage (visi v zraku).
Ljudje se z avtomobili odmikajo na drugo stran, a veliko prostora ni, ker je
cesta tik ob hribu.
Cesta v Podlipovici (plinska cesta), je makadamska in že več let prosimo za
asfaltiranje. Dolžina te ceste je le 300 m. Zaradi velikih količin vode, ki cesto
močno uničujejo, se za sanacijo porabi veliko sredstev, zato je smiselno cesto
asfaltirati ker je nenehna sanacija te ceste zelo draga.
Cesta na Topolovec - Šemnik, je zaradi strmega terena in nenehnega vdora
vode ter odnašanja peska izredno nevarna. Kljub nenehnemu saniranju te
ceste se težko omogoča krajanom varen prevoz. Največji problem je v
zimskem času, cesta se izredno težko pluži (zaradi strmega terena) in
prepada tik pod cesto, katera nima niti ograje. Tudi delavci komunalnega
podjetja občasno ne zmorejo več poti za odvoz odpadkov.
Že v začetku prejšnjega mandata je bilo obljubljeno asfaltiranje ceste Mosar –
Gradišče. Cesta je še vedno makadamska, v zimskem času pa zaradi
poledice pogosto neprevozna. Zvonimir Ule je pripomnil, naj bodo letos za
urejanje cest na vrsti Izlake, vsaj tisto, kar je bilo obljubljeno s strani župana
že na sestanku v prejšnjem mandatu. Jožef Arh je dejal, da je cesta v
Podlipovici (plinska cesta) pripravljena za asfaltiranje, saj smo jo pred časom
že pripravili, manjka le še ureditev naklonov in asfalt.
Župan je dejal, da bodo v mesecu juniju predstavniki občine skupaj s svetniki
odšli pogledat stanje cest in se skupaj odločili na kakšen način bi pristopili k
rešitvi problemov. Občina Zagorje ob Savi je za sanacijo poplav iz leta 2010
porabila že 1.000.000,00 eur. V občini je bilo zabeleženih čez 300 plazov. Od
države smo dobili 28.000,00 eur. Naročili so sanacijo plazov na Valvazorjevi in
pod »Peklom«, na Obreziji. Opredeliti so morali 10 najbolj kritičnih plazov v
občini. Plaz na Vinskem vrhu ogroža vsaj 5 hiš in 8.000,00 eur so namenili le v
ta projekt. V teh ocenah in sredstvih pa ni všete gospodarske škode. Tovarna
Svea namreč še ni prejela nobenih sredstev.
 Popravilo ograj na mostovih. Predsednik KS je povedal, da so ograje v slabem
stanju. Večina je nagnjenih, skrivljenih, načenja jih rja, lušči se barva. Dolžno
jih je vzdrževati cestno podjetje. To ni velik strošek, pa vendar tega ne
izvajajo.
 Vodotoki na področju celotne krajevne skupnosti so v katastrofalnem stanju.
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Kljub večkratnem posredovanju na ARSO, go. Kambič Alenki, nismo uspeli
zagotoviti sanacij. Edina sanacija je bila ureditev struge za barom Maln. Od
ostalih začetnih obljub ni ostalo nič. Njihov zadnji odgovor je, da dogovorjenih
sanacij v naši krajevni skupnosti ne bodo realizirali, ker nimajo finančnih
možnosti. Predsednik je zgrožen nad njihovim delovanjem.
Več objektov v krajevni skupnosti je ogroženih, struge vodotokov je nujno
potrebno poglobiti, saj je ob poplavah naneslo ogromno materiala in dvignilo
nivo. Športno igrišče je v nevarnosti, saj se je začelo spodjedanje tekaške
proge. Malce večje deževje bo progo spodneslo. Župan je odgovoril, da imajo
občinske službe nalogo, da sanirajo teren ob igrišču. V sredo na sestanku z
predsedniki KS, bo predsedniku povedal kdaj se bo saniralo. Država naj bi
ostale vodotoke sanirala do leta 2013.
Prenos javnega vodovoda Izlake na podjetje Komunala Zagorje d. o. o.;
predsednik je povedal, da se začenjajo izvajati akcije, ki smo jih medsebojno
uskladili Občina Zagorje ob Savi, Komunalno podjetje in mi za začetek
prenosa. Župan je povedal, da je že skrajni čas za ureditev in prenos
vodovoda, bo vse v skladu z zakonom. Komunalno podjetje pa mora urediti
dostope in lastništva parcel, ki so predmet prenosa javnega vodovoda Izlake
na podjetje Komunala Zagorje. Monitoring je že urejen.
Cerkev Šemnik; med krajani je že dogovor in so urejena soglasja za
razsvetljavo okrog cerkve. Prosili bi za razsvetljavo. Župan je obljubil, da bodo
razsvetljavo uredili.
Cesta skozi center Izlak: predsednik KS je vprašal župana kdaj bo urejena
cesta, za katero smo že v lanskem letu prejeli dokumentacijo in načrte. Župan
je odgovoril, da bodo potekali pogovori z ministrstvom za promet v prvem
tednu junija. Do šolskega leta 2012 naj bi bil projekt zaključen. Odkup
zemljišč v Polšini je urejen, razsvetljava je v načrtu do leta 2012, prav tako tudi
ureditev obeh avtobusnih postaj. Kar je v pristojnosti Občine Zagorje je vse
urejeno.
Pločnik Valvazorjeva: predsednik je vprašal župana ali je možnost razlastitve v
tem primeru, ko lastnik noče prodati dela zemljišča ob cesti, ki bi bil namenjen
za pločnik. Župan je odgovoril, da v zakonu točno piše kaj in kako se lahko
razlasti. Strinja se, da je ta pločnik kritična točka. Predlagal predsedniku, naj
se v sredo na sestanku s predsedniki zadeva izpostavi. Določeni pogovori z
lastnikom zemljišč pa so že potekali.
Pločnik Loke: predsednik je povedal, da je ta cesta izredno gosto prevozna.
Veliko ljudi se sprehaja ob njej oz. po njej, v nekaterih delih se pešci nimajo
kam umakniti. Župan za to zadevo prav tako predlaga, da jo predsednik
izpostavi na sestanku predsednikov v sredo.
Pločnik do spomenika v Orehovici; Jožef Arh je vprašal župana kdaj bi pločnik
lahko podaljšali, sedaj je speljan do bara Baza v Orehovici. Župan mu je
odgovoril, da bo pogledal kako je s projektom.
Prehodi za pešce: Eti Elektroelement, pri Medijskih toplicah, v Orehovici, v
Polšini; Zvonimir Ule je povedal, da se že leta pogovarjamo in prosimo za
prehode. Po tej poti, kjer ni urejenih prehodov za pešce vsakodnevno hodijo
šoloobvezni otroci. Cesto so prisiljeni prečkati dvakrat, prehoda pa na tej
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relaciji ni niti enega. Urška Sodec Bedrač je predlagala postavitev ogledala pri
izvozu v Orehovici (pri Mosarju), župan odgovori, naj dajo krajani pobudo.
Zvonimir Ule in Jožef Arh pa sta opozorila na napačno postavljeno tablo, ki
označuje naselje Izlake pri Medijskih toplicah. Predlagali smo prestavitev table
proti naselju Orehovica, prestavili pa so jo v nasprotno stran.
Parkirišča na Izlakah: predsednik je povedal, da je parkiranje na Izlakah postal
velik problem. Parkirišča so polno zasedena, sploh v centru Izlak. Parkirišče
ob pokopališču bi bilo potrebno asfaltirati. Zemljišče je v lasti KS.
Župan je predlagal razširitev parkirišča na občinskem zemljišču pred krajevno
skupnostjo, kjer je sedaj del zemljišča že makadamsko parkirišče. Predlaga
predsedniku, da se dokončno dogovorijo v sredo na sestanku. Marko Lebar je
opomnil, da je potrebno urediti tudi peš pot, ki vodi do cerkve. Ograja je
dotrajana in nujno potrebna zamenjave. Župan je odgovoril, da je občina v
dobrih odnosih z župniščem in ne vidi razloga, da se to ne bi uredilo.
Predlaga, da si zadevo ogledajo junija, ko bodo prišli ogledat teren.
Predsednik je v nadaljevanju predlagal ureditev kolesarske steze Izlake –
Zagorje. Župan je povedal, da o tem že potekajo dogovarjanja, poizkusili bodo
najti rešitev glede njene lokacije. Morda ne bo vsepovsod potekala ob cesti,
vsekakor pa je že padla odločitev o izvedbi idejne zasnove.
Ekološki otoki: predsednik je povedal, da so zelo malomarno vzdrževani, brez
kakršnekoli oblike in postavitve. Župan se strinja, želi, da predsednik v sredo
na sestanku izpostavi problem, pomembno je, da so urejeni tudi najmanjši
detajli kar je pomembno za izgled celotnega kraja.
Kandelabri; so v slabem stanju, niso enaki, slabo barvani, nekateri celo
nagnjeni. Župan je povedal, da se bodo zamenjali, so pa v lasti Občine.
Večnamenski park: predsednik je izrazil željo, da bi na Izlakah imeli
večnamenski park na lokaciji »Brečkotov travnik«. Župan je povedal, da misli,
da je travnik predviden v sklopu pozidave MT.
Pešpot; predsednik je izpostavil, da smo se že v lanskem letu prijavili na razpis
za ureditev pešpoti, a nismo uspeli, saj vlog niso niti pregledali, temveč vse
zavrnili. Predlog zajema ureditev treh pešpoti. Prvotno naj bi uredili Centralno
pešpot. Župan je pozdravil predlog in označil idejo za izredno dobrodošlo.
Izrazil je podporo občine. Prvotno pa je potrebno pregledati zadevo kako bi se
uredila. Na občini se lahko obrnemo na Damira Kozoliča, ki je zadolžen za
pomoč krajevnim skupnostim. On lahko pomaga pri razpisih. Zelo pomembno
je, da se v samem startu uredi zadeva lastništva oz. služnosti zemljišča. Takoj,
ko bo mogoče in bo to urejeno, naj se javi na občino, da se uredijo potrebne
stvari v zvezi z opremo parka in projektom. Kot del pešpoti je Zvonimir Ule
izpostavil cesto za stanovanjskim blokom in predlagal, da se zapre za promet.
Večnamenska dvorana: predsednik je povedal, da je na Izlakah zelo
pomembno kulturno dogajanje in temu sovpada tudi izredno kulturno
delovanje društev. Že leta si prizadevamo za novo kulturno dvorano oz.
obnovitev stare, a do realizacije ni prišlo. Župan je pojasnil, da so potekali
pogovori z direktorico Kmetijske zadruge Izlake, kateri so lastniki stavbe, ker
se dvorana nahaja. V letih 2011, 2012 naj bi občina zagotovila projekte za
dvorano. Ne ve pa se, kaj bo v naslednjem letu z razpisi. V letošnjem letu se
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obnavlja dvorana v Kisovcu. Izlake naj bi bile naslednje na vrsti. Želi si, da bi
dvorano uredili v tem mandatu. Kako je z obstoječim projektom je potrebno
preveriti, saj je ideja že stara. Predno gredo projekti v izdelavo je potrebno še
enkrat uskladiti interese.
Marko Lebar je vprašal ali je najemnina stvar KS-a. Župan je na to pritrdilno
odgovoril.
Po krajši razpravi vseh prisotnih se je sestanek z županom končal ob 20.45 uri.

Izlake, dne 27. 5. 2011
Zapisala:
Tanja Bebar

Predsednik KS Izlake:
Borut Novšak
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