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Z A P I S N I K 
 

5. redne seje sveta KS  Izlake, ki je bila 7. 11. 2011, ob 19.00 uri, na sedežu 
Krajevne skupnosti Izlake. 
 
Prisotni: Borut Novšak, David Kralj, Zvonimir Ule, Jožef Arh, Valentin Vrtačnik,            
Marija Razpotnik, Irena Hudi, Marko Lebar 
Opravičeni: Rudi Bantan, Urška Sodec Bedrač, 
Neopravičeni: Danilo Lipovšek 
Ostali: / 
 
PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje, z dne 23. 2. 2011 
3. Potrditev  finančnega načrta KS za leto 2012 
4. Poročilo  članov sveta KS po posameznih zadolžitvah oz. dejavnostih za leto 

2011 (tudi v pisni obliki) 
5. Predlogi za plan dela  za leto 2012 
6. Predlogi za Grumovo nagrado 
7. Razno 

 
1. točka 

Predsednik je vse prisotne lepo pozdravil. Predlagal je potrditev predlaganega 
dnevnega reda. 
Svetniki  so predlagani dnevni red soglasno potrdili.  

 
2. točka 

Predsednik je članom sveta predlagal potrditev  zapisnika 4. redne seje sveta KS  
Izlake, ki je bila 23. 2. 2011. 
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 4. redne seje sveta KS  
Izlake, ki je bila 23. 2. 2011. 
  
 

3. točka 
Predsednik je svetnike seznanil s povečanjem proračunskih sredstev na proračunski 
postavki 13320 – Prejeta sredstva iz proračuna Občine Zagorje ob Savi, sredstva za 
vzdrževanje javnih poti v znesku 3035,00 eur.  Z 1. 1. 2012 se javni vodovod Izlake  
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prenese v upravljanje Javnemu podjetju Komunala d. o. o., na podlagi dogovora med 
upravljavcema in Občino Zagorje ob Savi ter inšpektorjem (njegova zahteva). 
Posledično bo prenos vodovoda vplival tudi na prihodke v letu 2012. Prihodki bodo 
manjši in ne bodo pokrivali vseh dosedanjih stroškov. Posledično temu se del 
sredstev za osebne prejemke zaposlenih zagotavlja v proračunu Občine Zagorje ob 
Savi. Pogodba o delu, sklenjena med nami in Komunalnim podjetjem ostaja drugo 
leto v istem obsegu kot letos, tako, da se plača za opravljanje komunalnih storitev in 
stroški vzdrževanja pokrivajo v istem obsegu tudi v naprej. 
Na kratko razloži posamezne postavke še poslovna sekretarka in po kratki razpravi 
predsednik predlaga potrditev predlaganega finančnega načrta za leto 2012.  
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili predlagani finančni načrt za leto 
2012. 
 

4. točka 
Z področja lokalnih javnih služb sta poročala Arh Jožef in Zvonimir Ule.  Arh Jožef je 
povedal, da se je uredila cesta Podlipovici (plinska cesta), cesta Gladež – Ule 
(Podlipovica), cesta Grošelj – Butja (Podlipovica), cesta na Okrog (Podlipovica), 
cesta Ševerkar – Lazar – Košnik (Orehovica, prej naselje Orehovica) in cesta v 
Grobovščico. Na cestah so bili opravljeni večinoma večji posegi (nasutje, utrjevanje, 
vstavljanje kanalov, urejanje muld, gredanje, razširitve,…) 
Predsednik je Arh Jožefa pohvalil in se mu zahvalil. Dodal je, da se je uredila tudi 
cesta na Zgornjih Izlakah, pri Češnovar in proti cerkvi (nad Drolcem). Postavili smo 
tudi ograjo za domom starejših občanov. 
S področja urejanja prostora in varstva okolja je poročal David Kralj. Izpostavil je 
nepreglednost na cestnem odseku državne ceste Izlake – Kisovec, kjer je odcep za 
cesto na Zgornje Izlake (pri Bregarju). 
Zasuta je cesta v Pavlek (ARSO)- naj predsednik vpraša zakaj in kdaj jo bodo vrnili v 
prvotno stanje. Na nekatere ostale nevarne odseke so opozorili tudi ostali svetniki. 
Marko Lebar: Cesta iz Lok proti cerkvi (pri Drolc), stara Drolčeva hiša onemogoča 
zaradi zožitve ceste prevoz večjih tovorov, ciprese pri izvozu Gladež na regionalno 
cesto (pri OŠ) ovirajo izvoz zaradi nasaditve ob stanovanjski hiši Vidmar Franci. 
Apelira na svetnike naj pregledajo in posredujejo pripombe, ki bi uredile prometno 
varnost v kraju. 
S področja družbenih dejavnosti je poročala Urška Sodec Bedrač in Irena Hudi: 
Uspešno smo izpeljali prireditev in obdarovanje »Miklavževanje«. Društvo DITKO je 
pripravilo igrico Muca Copatarica, Twirling klub Zagorje pa se je predstavil s plesom. 
 

5. točka 
Predsednik je predstavil plan dela za leto 2012. Na kratko je opisal posamezne točke 
v gradivu, katerega so ga prejeli tudi svetniki: 

- sanacija Valvazorjeve ceste (sanacija plazu in ureditev ceste – tudi starega 
makadamskega dela), cesta je sanirana začasno, v začetku l. 2012, naj bi se 
dokončno uredila 

- sanacija ceste Drolc - Sp. Izlake (dokončati začeto delo in popraviti 
poškodovanje dele ceste), je urejena 

- razširitev in asfaltiranje ceste na Topolovec (cca. 200 m) – že obljubljeno s 
strani Občine, cesta je le očiščena, odstranjeno je naleteno kamenje 
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- cesta Orehovica – Brezje (vpis v register cest in sanacija s kanaletami – 
obljubljeno), krajani naj dajo pobudo  

- asfaltiranje ceste Mosar – Gradišče, pobuda ostaja 
- sanacija plazov (27 plazov), saniral se je le plaz na Valvazorjevi 
- razširitev ceste Mosar – Ševekar (povezava s Kolovratom), pobuda ostaja 

 
- barvanje in popravilo cestne razsvetljave, izvedba naj bi bila l. 2012 
- urediti avtobusno postajo na Polšini, izvedba naj bi bila l. 2012 
- osvetlitev cerkve v Šemniku, izvedba naj bi bila l. 2012 
- popravilo igral na otroškem igrišču Obrezija, predsednik je dogovorjen o 

sofinanciranju (Jazbec) 
- nova spletna strani je postavljena 
- Festivala odprtih src letos ne bo 
- Peš pot proti cerkvi na Izlakah ima novo ograjo, ideja je, da se pot razširi in 

poteka skozi del kraja, kjer so že naravne poti. 
- izdelava parka (večnamenskega) z asfaltiranimi potmi med Malnom in 

Medijskimi Toplicami (pripraviti osnutek s predvideno oceno stroškov in 
predstaviti Občini)- verjetno bo nastal problem s sklepanjem služnostnih 
pogodb zemljišča. Narejena je idejna zasnova za pot okoli Izlak, stroške je 
ocenjen na cca. 16.000,00 eur. Marija Razpotnik predlaga, naj bo pot čim bolj 
raznolika. 

- Novšak Borut in Arh Jožef naj bi si ogledala mostove, ki so potrebni sanacije 
ograje. 

- obnova vaških korit (obstaja poseben sklad, ki jih obnovi brez financiranja s 
strani KS), predsednik prosi, Kralj Davida, da pregleda razpise in poroča na 
naslednji seji, kaj lahko storimo. 

 
6. točka 

Predsednik je predlagal prejemnike Grumovih nagrad za leto 2011: Loke studio 
(plaketa) in Urška Sodec Bedrač (priznanje).Sledila je kratka razprava. 
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili predlagana prejemnika Grumovih 
nagrad za leto 2012: Loke studio (plaketa) in Urška Sodec Bedrač (priznanje). 
 

7. točka 
Lebar Marko je pripomnil, da je moteč avtobus, ki parkira na parkirišču pred stavbo 
KS. Predlaga, da se na podjetje Integral pošlje dopis, v katerem jih opozorimo na 
nepravilno parkiranje avtobusa. 
 
 
 
 
Sejo smo končali ob 21.00 uri.  
 
Izlake, dne 11. 11. 2011 
Zapisala         Predsednik KS Izlake 
Tanja Bebar       Borut Novšak 
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