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ZAPISNIK
2. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 20. 12. 2010, ob 18.00 uri, na sedežu Krajevne skupnosti
Izlake.
Prisotni: Borut Novšak, David Kralj, Rudi Bantan, Zvonimir Ule, Urška Sodec Bedrač, Danilo Lipovšek,
Jožef Arh, Marko Lebar
Opravičeni: Marija Razpotnik, Irena Hudi, Valentin Vrtačnik
Neopravičeni: /
Ostali: /
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika 1. redne seje, z dne 29. 11. 2010
Pregled in pripombe na plan dela 2011-2014
Pregled in pripombe stroškovni tabeli
Zadolžitve po dejavnostih
Pregled plana cestne ureditve Izlak
Tekoče zadeve
Pobude in vprašanja svetnikov
Razno

1. točka
Predsednik je vse prisotne lepo pozdravil. Predlagal je potrditev predlaganega dnevnega reda z
menjavo 7. in 9. točke.
Svetniki so predlagani dnevni red soglasno potrdili.
2. točka
Predsednik je članom sveta predlagal potrditev zapisnika 1. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 29.
11. 2010.
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila
29. 11. 2010.
3. točka
Predsednik je svetnike vprašal ali so pregledali predlagani plan dela, katerega so dobili na prvi redni
seji in ali so pripravili dodatne predloge in pripombe nanj.
Marko Lebar je predlagal, da se razširi parkirišče pred stavbo KS, da se povpraša zakaj imajo otroci, ki
niso iz KS Izlake prednost pri sprejemu v vrtec na Izlakah pred otroci, ki dejansko stanujejo na
Izlakah. Predlagal je tudi, da se bolje promovira tek in pohod na Kalanov hrib.
Rudi Bantan je predlagal, da se v plan dela doda osvetlitev ulice Medijske toplice, od Fajnovega mosta
desno. Urška Sodec Bedrač je predlagala osvetlitev ceste Mosar – Gradišče in boljšo osvetlitev pred
osnovno šolo. Prav tako je predlagala nakup odra in naglavnih mikrofonov za razne prireditve v KS.
Omenila je tudi katastrofalen videz Medijskih toplic, ki kvari podobo kraja. Marko Lebar je pripomnil,
da bi občina z odlokom lahko naložila kazen lastnikom. Predsednik je po kratki razpravi predlagal, da
se plan dela do naslednje seje pregleda in doda predlagane predloge. Postavi naj se tudi prioritetna
lista. Predsednik poda predlog na glasovanje. Svetniki so soglasno sprejeli sklep:
Predlaganemu planu dela se dodajo predlogi današnje seje, oblikuje se prioritetna lista
plana dela za leto 2011.
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4. točka
Predsednik je na kratko razložil stroškovno tabelo, ki je bila poslana z zapisnikom 1. seje. Pove, da je v
KS več kilometrov cest, kot jih je dejansko priznanih v Kriterijih za porabo proračunskih sredstev po
posameznih krajevnih skupnostih v letu 2011. Jožef Arh pove, da cesta v Podlipovici od rastlinjaka do
Stojca tudi ni upoštevana, kar je potrebno urediti. Predsednik je obljubil, da se bo pozanimal kako bi
lahko uredili zadevo. Marko Lebar je želel, da se najemne pogodbe pregledajo.
Predsednik predlaga, da se do naslednje seje opravi pregled najemnih pogodb, pošlje pripombe na
Občino Zagorje ob Savi za ureditev Kriterijev za porabo proračunskih sredstev po posameznih
krajevnih skupnostih v letu 2011, ter se na geodetski upravi opravi poizvedba glede števila naselji v KS
Izlake. Predlog poda na glasovanje. Svetniki so sprejeli sklep:
Do naslednje seje se opravi pregled najemnih pogodb, pošlje pripombe na Občino Zagorje
ob Savi glede Kriterijev za porabo proračunskih sredstev po posameznih krajevnih
skupnostih v letu 2011 in se na geodetski upravi opravi poizvedba glede števila naselij v
KS Izlake.
5. točka
V nadaljevanju seje je predsednik prisotne povprašal po pripombah glede zadolžitev.
Pripomb ni bilo. Urška Sodec Bedrač je spomnila svetnike, da so na prvi seji vsi izrazili podporo drug
drugemu v svetu ter pomoč pri dejavnostih. Razočarana je bila nad ignoranco članov sveta pri
organizaciji Festivala odprtih src. Nikogar od svetnikov ni bilo. Prireditev naj bi bila tradicionalna in kraj
naj bi s tem pridobil na prepoznavnosti. V naslednjem letu pričakuje podporo članov sveta, ta
prireditev naj bi postala tradicionalna.
Danilo Lipovšek je povedal da ni vedel, da potrebuje pomoč. Glede na predstavitev projekta na
prejšnji seji je smatral, da je poskrbljeno že za kompletno organizacijo. Naslednjič naj Urška pove, da
rabi prostovoljce in pomoč. Po kratki razpravi se izoblikuje mnenje naj naslednjič, kdor bo rabil pomoč,
na seji sveta jasno pove.
6. točka
Predsednik svetnikom na kratko razloži Pripravo predloga optimalne ureditve odseka državne ceste
R1-221/1227, v naselju Izlake. Predlaga, da člana sveta Jožef Arh in Zvonimir Ule, oba zadolžena za
področje lokalnih javnih služb in prometa, pripravita predlog sanacije cest, pločnikov in javnih površin
glede na prioriteto, do naslednje seje. Prav tako predlaga, da predlagano cestno ureditev potrdimo in
dodatno predlagamo še ureditev dodatne osvetlitve prehodov za pešce ter ureditev prehoda za pešce
pri Medijskih toplicah.
Svetniki so glasovali in soglasno potrdili oba predloga ter sprejeli naslednja sklepa:
 Jožef Arh in Zvonimir Ule pripravita predlog sanacije cest, pločnikov in javnih
površin glede na prioriteto do naslednje seje.
 Predlagano cestno ureditev je Svet KS potrdil. Dodatno pošljemo predlog za
ureditev dodatne osvetlitve prehodov za pešce ter ureditev prehoda za pešce pri
Medijskih toplicah na Občino Zagorje ob Savi.
Ob točki 7 ni bilo razprave.

7. točka

8. točka
Predsednik je prisotne seznanil z Predlogom kategorizacije ceste Zgornje Izlake (do Jakoš). Krajani so
podali pisni predlog za kategorizacijo. Predlaga, da svetniki predlog krajanov na seji potrdijo s
sklepom, katerega pošljejo kot predlog za kategorizacijo omenjene ceste na Občinski svet. Predsednik
poda predlog na glasovanje. Svetniki so soglasno sprejeli sklep: Občinskemu svetu Zagorje ob
Savi se pošlje pisni predlog za kategorizacijo ceste Zgornje Izlake.

Sejo smo končali ob 21.30 uri.
Izlake, dne 23. 12. 2010
Zapisala
Tanja Bebar

Predsednik KS Izlake
Borut Novšak
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